










এঞায়াদেশ 2৩ 2 ১৩৭০ 

£ সম্পাদক £ 

অকুণ কান্তি দাশগুগ্ড 

বঙ্ষীয় এন্কাগার পরিষদ 
কেজ্রীর গ্রন্থাগার 5 কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় £ কলিকাতা-১২ 

জদ্্য কাখাঙ্গম্স £ ৩৩, হুজুরীমল লেন £ কল্সিকাতা-১৪ 



গ্রন্কাগার 

নির্ঘণ্ট £ ত্রয়োদশ খণ্ড 2 ১৩৭০ 

নির্ঘশ্টটি তিন অংশে বিত্ত ₹-_ 

১ম অংশ £ লেখক-আাখ্যাসূচী £ বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম, আখ্যা 
প্রভৃতি পৃষ্ঠা সংখ্যাসহ নির্দেশিত । বিষ্টাস 

অভিধানিক তালিক! পর্যায়ের | 

২ অংশ £ বিষয় জুচী £ নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও 
প্রবন্ধ বর্ণামুক্রমে লিপিবদ্ধ । 

ওয় অংশ £ বিভাগসুচী £ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়মিত বিভা- 

গের প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদ বর্ণানুক্রমে 

সন্িবেশিত, যথা গ্রন্থাগার সংবাদ, গ্রস্থাগার 

দিবস সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, চিত্রস্থচী, 
পরিষদ কথা বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয় । 

সর্বত্র সংশ্লিষ্ট সংলেখের পৃষ্টা সংখ্যা নির্দেশিত | 

এই ্ চীটি সংকলন করেছেন পরিষদ সদস্ত, শ্রীকুমুদনাথ দত্ত 

লেখক-_ আখ্যাসূচী 

অজয়কুমার রায় £ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমাদের সভাপতি £ 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে-_বাংল! গ্রস্থবর্গী- শৈলকুমার মুখোপাধ্যার ২৮১ 

করণের সমস্ত ৪ ( সম্পাদকীয় ) 
অন্য়রঞন চক্রবর্তী ই ডকুমেশ্টেশন. ২৩৮ ইংরেজ আমলে পাঠ নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা 
অনাথবহ় দত £ তিনকড়ি দত্ত স্মরণে. ৭1 ও পুস্তক দ্রঃ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় 
অমলাংশু সেনগুণ্ড £ পশ্চিম দিনাজপুর হাটে 

788 ২৪৩ ইরাণ £ গরস্থাগার ব্যবস্থা (৬) ্ 

৮৮৯৮ টান? বট রঃ ২৯২ এ, আর, হিউফ্লিট 

জেরোগ্রাফী ৮১৭ রি আদর্শ সাধারণ গ্রস্থাগারবিল ১৩৮ 

জ্ঞান বিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার ভারতের পাবলিক লাইব্রেরী আইন £ 

আঙ্গিক | ২৬৩ বিধি, খসড়া ও স্ুপাতিশখুলির 

আইসল্যাণ্ড £ গ্রন্থাগার ব্যবন্থ৷ (৫) ৩৮ তুলনামূলক বিচার ৪৯, ১০৯, ১৪৮ 

আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালন। 

দ্রঃ এ, আর, হিউয়িট ১৩৮ দ্রঃ বিজয়ানাথ যুখোপাধ্যায ১৮৫ 



কালবৈশাখী £ পত্রপত্রিকা বিভাগের সমন্তা 
ও তার সমাধান ১৭১ 

কুণাল সিংহ £ মুঘলবুগের গ্রন্থাগার ২৯০ 
কোলন বর্গাকরণ প্রদঙ্গে 

দ্রঃ অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত ২১৩, ২৩৩, 
২৫৭) ২৯২ 

ওরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় £ ইংরেজ আমলে পাঠ 
নিষিদ্ধ পত্রপত্রিকা! ও পুস্তক ২০০, ২৭৩ 
--তিনকড়িবাবুকে যেমন দেখিয়াঠি ৯৪ 

গ্রন্থসমালো চন। :-- 
বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা লভা৷ £ 

«বই”--মাসিকপত্র বৈশাখ ১৩৭০ ৬৫ 
-_ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়: 

“গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান” 
--সত্যরঞ্জন সেন সঙ্কপিত 

“প্রবাদ রত্বাকর” £ 
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪ 

গ্রন্থাগার অধিকার ( সম্প।দকীয়) 
গ্রন্থাগার ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ 

(সম্পাদকীয়) 
্রস্থাগারিকের নতুন দৃষ্টি 

দ্র; স্ুপ্রকাশ গুপ্ত 
গ্রস্থাগারের উপাঞ্নসহায়ক ভূমিকা 

দ্রঃ বনবিহারী মোদক ৩৩ 
গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ ২৪৮, ৫১ 
গ্রন্থাগার দিবসের চিন্তা (সম্পাদকীয় ) ২৩০ 
গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সমস্ত 

১৩৩ 

১৩৫ 

২০৯ 

(অম্প।দকীয় ) ২৫৬ 
গ্রন্থাগার বন্ধু তিনকড়ি দত্ত ম্মরণে 

দ্রঃ নারায়ণ চক্রবর্তী ৮৯ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান 
দ্রঃ গ্রন্থসমালো চন ১৩৩ 

গ্রন্বাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষ1 ও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 

( সম্প।কীয়) ২১১ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক 
উল্লেখযোগ্য বই ৫ 

১২, ৪৫) ৬৫9 ১০৬, ১৩২, ১৫৯, ৮৩, 

২৫৪, ২৭০ 

গ্রন্থাগার লংবাদ্দ 2১৬, ৪১, ৬৭; ২২৬, 

২৪৯৬ 

গ্রন্থাগার সহযোগিতার আলোচনা চক্র £ 
0.5.].৪, [0.4 3.1. 4, 11590 

(জম্প।দকীয় ) ৩০২ 

ঘানা £ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৪) ৯ 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপধ্যাম় £ গ্রন্থলমালোচন! ১৪ 
-পড়ার নেশা ২১ 

চিন্রন্থচী ৭৩, ১৮১, ৩০১ 
রেখাচিত্র ( মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথ! ) 

১২৮১ ১১৯) ১২১১ ১২২) ১৯৭ 

১৩০১ ১৩১ 

ছাত্রদের পাঠ প্রবৃত্তি সঞ্চার 
( সম্পাদকীয় ) ১৮৪ 

জন মিলটন 2 বই সম্পর্কে ঃ উদ্ধৃতি, 
আবরিওপ।গেটিক ২৮০ 

অনুবাদ £ শশিভৃষ্ণ দাশগুপ্ত 

জেরোগ্রাফী দ্রঃ অরুণকান্তি দাশগুপ্ত ৬শ 
জ্ঞানবিজ্ঞানের পত্রপত্রিকার আঙ্গিক 

দ্রঃ এ ২৬৩ 

ডকুমেণ্টেশন দ্রঃ অজয়রঞ্রন চক্রবর্তী ২৩৮ 
ডিউই পদ্ধতিতে ব্াহ্মণ্য ২৬৬ 

ডিসপ্নেওয়াক্ক দ্রঃ মণিশস্কর ১৬৯ 
তপন সেনগুপ্ত 

পুস্তক নিবাচন-একটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী 
২৮৮ 

--সুচীর রূপ ২২২ 

তিনকডি দত্ত ( সম্পাদ্বকীয় ) ৭২ 
তিনকড়ি দত্ত 

দ্রঃ সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ৮৫ 

তিনকড়ি দত্ত ম্মরণে 

দ্রঃ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ৯৮ 

তিনকড়ি দত্ত ম্মরণে দ্রঃ অনাথবন্ধু দত্ত ৭৭ 

ভিনকড়িদা ম্মরণে 

দ্রঃ যাদব মুরলীধর মূলে ৭৭ 

তিনকড়ি দত্ত ম্মরণে 

দ্রঃ শিয়ালী রামামূত রঙ্গনাথন ৭৫ 

তিনকড়িবাবুকে যেমন দেখিয়াছি 

দ্রঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৪ 

ভিনকড়িবাবুর কথা 
দ্রঃ গ্রমীলচন্ত্র বনু ৭৮ 



ব্রিপুরারাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
দ্রঃ বনবিহারী মোদক 

নারায়ণচন্ত্র চক্রবর্তী £ 
গ্রস্থাগারবদ্ধু তিনকড়ি দত্ত করণে ৮৯ 

নিখিলরঞ্জন রায় 2 সজ্জন ঠিনকড়ি দত্ত ৭৩ 

পত্রপত্রিকা! বিভাগের সমস্ত ও তার সমাধান 
দ্রঃ কালবৈশাখী ১৭১ 

পরিষদ কথা! ১০১, ১২৮-৩১। ১৯৩-৯৯,) 

২২৮ ২৪৪-৪৮; ২৭১-৭১। ৩০১ 

পশ্চিমদিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার 
দ্রঃ অমলাংশু সেনগুপ্ত 

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বাংল। গ্রন্থ বগাঁকরণের সমস্ত! 

১৪ 

২৪৩ 

দ্ঃ অজয়কুমার রায় ৪ 

পশ্চিম বাঙলার গ্রন্থ উৎপাদনের মান 
দ্রঃ সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ১ 

একটি প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী 
লে 

পুক্তক নির্বাচন £ 
দ্রঃ তপন সেনগুপ্ত 

প্রবাদ রদ্বাকর দ্রঃ গ্রন্থ সমালোচনা ১৪ 
প্রমীলচন্ত্র বন্থ : তিনকড়িবাবুর কথা ৭৮ 

পা লিপির সংগ্রহ ও সংরক্ষন 
: হরিধন ভট্টাচার্য ১৬১ 

বই রর ও বই কেন! দ্র £ মনোজ রায় ৫৭ 
“'বই' মাসক পত্র দ্রঃ গ্রন্থ সমালোচন! ৬॥ 
বই সম্পর্কে উদ্ধৃতি দ্র £ জনমিলটন £ আযারিও- 

পাগেটিকা ২৮০ 

বনবিহারী মোক £গ্রন্থাগারের উপার্জন 
সহায়ক ভূমিকা ৩৩ 
"ত্রিপুরা রাজ্োর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ১১৪ 

বাংলা বইয়ের যৌথহৃচী দ্রঃ বিজয়ানাথ 
মুখোপাধ্যায় ১৬০ 

বার্ত|বিচিত্রা £ ১৫, ৪৩, ৬৯, ১০৩ 
১৩৪, ২২৯, ২৫২, ২৭২) ২৯৮ 

১৮৫ 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় £ কলেজ গ্রন্থাগার 

পরিচালনা 
-এবাংলা বইয়ের যৌথস্থচী ১৩০ 

বিদেশের গ্রন্থাগার বাবস্থা! £ ঘান! (৪) ৯ 

আইসল্যা্ড (৫) ৩৮ 

ইরাণ () ৬০ 

মালয় ও সিঙ্গাপুর ১৬৫ 

বিভ্তালদন গ্রন্থাগার প্রনঙ্গে £ (৩) (সম্পাদকীয় ) 
১৭ 

($) এ ৪৭ 

বিবলিওগ্রাফীরসংস্ঞা দ্রঃ রাজকুমার 
মুখোপাধ্যায় ২৮৩ 

ভারতের পাবলিক লাইব্রেরী আইন ; বিধি, 
খলড়া ও সুপারিশগুলির তুলনামূলক বিচাঁর 
দ্রঃ এ, আর হিউগ়িট ৪৯, ১০৯, ১৪৮ 

মনিশঙ্কর 2 ডিসগ্লেওয়ার্ক ১৬৯ 
মনোজরায় £ বই বাছাই ও বই কেনা ৫৭ 
মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগার 

(সম্পাদকীয়) ৭২ 
মালয় ও সিঙ্গাপুর £ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ১৬৫ 
মুখলযুগের গ্রন্থাগার দ্র £ কুণাল সিংহ ২৯০ 

মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা দ্র £ ষোগেশ চন্দ্র বাগল 
১১৭) ১৫৯ 

তিনকড়িদা স্মরণে 
৭৭ 

যোগেশ চন্দ্র বাগল £ মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা 
১১৭) %০১ 

রাজকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ গ্রস্থগার বিজ্ঞানের 
অভিধান ? দ্রঃ গ্রন্থ মমালোচন। ১৩৩ 

-বিবলিওগ্রাফীর সংজ্ঞ। ২৮৩ 

শিয়ালীরামামূত রঙ্গনাথন £ তিনকড়ি দত্ত 
স্মরণে ৭৫ 

সঙ্জন তিনকড়ি দত্ত দ্রঃ নিখিল রঞ্জন রায় ৭৩ 
সত্যরঞ্জন সেন; সন্কলক দ্রেঃ গ্রন্থামমালোচন। 

১৪ 
সম্পাদকীয় ; ১৭, ৪৭, ৭২, ১০৭, ১৩৫ 

১৬৩, ১৮৪১ ২১১৭ ২৫৬১ ২৮১, ৩০২ 

স্বনীল বিহারী ঘোষ £ স্বামী বিবেকানন্দের 

গ্রন্থাপঞ্জী ২৯ 

সপ্রকাশ গুপ্ত ঃ গ্রন্থাগারিকের নতুন দৃষ্টি ২০৯ 
সথবোধকুমার মুখোপাধ্যায় £ তিশকড়ি দত ৮৫ 

নুশীল কুমার ঘোষ (জীবনী ও আলোচনা ) 
(অম্পাদকীয়) ৩০২ 

সুচীর রূপ দ্রঃ তপন সেনগুপ্ত ২২২ 

সোরেন্রমোহন গঙ্গোপধ্যোয় £ পশ্চিম এ 
গ্রন্থ উৎ্পাদানের মান 

স্বামী বিবেকাননের গ্রন্থপঞ্ী দ্রঃ রি 
বিহারী ঘোষ ২৯ 

হরিপর্দ ভট্টাচার্য £ প্রাচীন পাঙুলিপির: 
সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ১৬১ 

যাদব মুরলীধর মূলে 2 



বিষয় নুচী 

ভাধ্যয়ন ও পাঠ স্পৃহা 
চিত্বরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় £ পড়ার নেশা ২১ 

কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালন। 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় £ কলেজ গ্রন্থাগার 

পরিচালন! ১৮৫ 
গ্রন্থ ৪ 

জনমিলটন : বই সম্পর্কে উদ্ধ'তি £ 
আরিওপাগেটিকা অনুবাদক £ শশিভৃষণ 

দাশগগু ২৮০ 

গ্রচ্ছউওপাদন-মান £ পশ্চিমবজ 
সৌরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় £-পশ্চিমবর্ে 
গ্রন্থ উত্পাদনের মান 

্ন্থবিষ্ভা! (বিবলিওযগ্লাফী )ঃ সংজ্ঞ। 
রাজকুমার এুখোপাধ্যায় £ বিবপিও- 

গ্রাফীর সং! 

গ্রন্থগার আইন ঃ ভারত 
এ, আর হিউয়িট £ আদশ লাধারণ 

গ্রন্থাগার বিল ৩৮ 

_-ভারতের প।বলিক লাইব্রেরী আইন £ 
বিধি, খসডাও সুপারিশ গুলির তুঁপনা- 
মুলক আলোচনা ১১৭১ ১৫১ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন £ আইসল্যাওড 
(ইয়োরোপ ) 
বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৫) 

আইসল্যাণ্ ৩৮ 
গ্রন্থাগার আন্দোলন ? ইরান (এশিয়।) 

বিদেশে গ্রন্থাগার বাবস্থ। (৬) ইরাণ ৬০ 

গ্রন্থ(গার আন্দোলন £ ঘান। (আফ্রিক)) 
বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবন্থা (৪) ঘানা ৯ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন; মালয় ও সি পুর 
( এশিয়) 

বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 
মালয় ও সিঙ্গাপুর। ১৬৫ 

গ্রন্থাগার আন্দোলন ? ত্রিপুরা রাজ্য 
বনবিহ্ারী মোদক £ ত্রিপুরা রাজের 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! ১১৭ 

রন্থাগার উপার্জন হ্থায়ক ভূমিকা! 
বনবিহারী মোদক £ গ্রন্থাগারের উপার্জন 
সহায়ক ভূমিক] ৩৩ 

ছি 

৮৩ 

গ্রন্থাগার £ মুঘল যুগ 
কুণাল সিংহ ও মুঘল যুগের গ্রন্থাগার ২৯* 

গ্রন্থ।গারিক £ দায়িত্ব 
স্থপ্রকাশ গুপ্ত £ গ্রন্থাগারিকের নতুন 

দৃষ্টি 
জেরোগ্রাফী 

অকণকাস্তি দাশগুথু £ জেরোগ্রাফধী ৬৩ 
ডকুমেণ্টেশন 

অজয়গঞ্জন চক্রবর্তী ডকুমেণ্টেশন 
ডিনপ্লে ওয়ার্ক 

মণিশঙ্কর ১ ডিসগ্লেওয়াক 
ভিনকড়ি দন্ত; জীবনী ও আলো চন। 

অনাথবন্ধু দত্ত : তিনকড়ি দত্ত স্মরণে ১২ 
গুরুদাস ঝন্ধ্যাপাধ্যায় ৫ তিনকড়ি বাবুকে 

২৪৪৯ 

২৩৮ 

১৬০ 

যেমন দেখেছি ১৪ 
নারায়ণ চক্রবতী £ গ্রন্থাগার বন্ধু তিনকড়ি 

দণ্ড স্মরণে ৮৯ 

নিখিল রঞ্জন রায় £ সঙ্জন 
তিনকড়ি দত্ত ৭৩ 

প্রমীলচন্দ্র বহু ঃ তিনকড়ি বাবুর কথা ৭৮ 
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় ঃ তিনকড়ি দত্ত 

স্মপনণে ৯৮ 

যাদব নূরলীধর মূলে £ তিনক ডিদা| ্ মরণে ৭৭ 
শিয়ালী রামামূত রঙ্গনাথন £ তিনকড়ি 

দত্ত স্মরণে ৭৫ 

স্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ; তিনকড়ি 

দাও ৮৫ 

পত্র পত্রিক।ঃ আজিক : সমন্যা। ও 
সমাধান 
অরণকান্তি দাশগুপ্র £ জ্ঞানবিজ্ঞানের পত্র 

পত্রিকার আঙ্গিক ২৬৩ 
কালবৈশাখী £ পত্র পত্রিকা বিভাগের 
সমস্তা ও সমাধান ১৭১ 

পশ্চিম দিনাজপুর জেল। গ্রন্থাগার 
'জমীক্ষা। 
অম্লাংশু সেনগুপ্ত £ পশ্চিম দিনাজপুরের 

জেল। গ্রন্থাগার ২৪৩ 

পাঠ নিষিজ্ধ গ্রন্থ : ইংরেজ আমল 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যার £ ইংরেজ আমলে 



পাঠনিষিদ্ধ প্র পত্রিকা ও পুস্তক 
ক্ুচী ২০০, ২৭৩ 

পাগুলিপি সংরক্ষণ 
হরিপদ ভষ্টাচার্ধ ঃ প্রাচীন পাুলিপি 

গ্রহ ও লংরক্ষণ ১৬১ 

পুস্তক নির্বাচন 
তপন সেনগুপ্ত £ পুস্তক নির্বাচনে একটি 

প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গী ২৮৮ 
মনোজ রায় £ বই বাছাই ও কেনা] ৫৭ 

বিবেকানন্দ গ্রন্থুপঞ্জী 
স্থুপীল বিহারী ঘোষ £ স্বামী বিবেকা- 
নন্দের গ্রন্থপঞ্জী ' ২৯ 

বর্থীকরণ ঃ কোলন 
অরুণকাস্তি দাশগুপ্ত £ কোলন বর্গীকরণ 
প্রণঙ্গে ২১৩, ২৩৩, ২৫৭) ২৭২ 

বর্গীকরণ £ ডিউই 
ডিউই পদ্ধতিতে ব্রাঙ্গণ্য 

বর্গীকরণ : পশ্চিমবঙ্গ বর্তমান সমস্থ 
অজয় কুমার রায় ১ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান 

অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা শ্রন্থ 
বর্গীকরণের সমস্ত! ৪ 

মুদ্রণ শিল্পের ইতিহাস 
যোগেশচন্দ্র বাগল : মুদ্রণ শিল্পের 

ইতিকথা ১১৭) ১৫১ 

সূচীকরণ বাংল। বই 
বিজয়ানাথ মুখোপাঁধ্যান্ন £ বাংলা বইয়ের 

যৌথ সু্টী ১৬০ 

পুচীকরণ সমীক্ষা 
তপন সেনগুপু £ কুচীর রূপ 

২৬ 

২২ 

বিভাগ নুচী 
গ্রন্থাগার সংবাদ 

পশ্চিমবন্গ-জেলা ভিত্তিক 

কলিকাত। 

কাঁশীপুর ইনাষ্টটিউট লাইভ্রেরী £ নির্বাচন 
২৯৭ 

বিগ্ার্ধী পাঠাগার £ শিশু বিভাগ উদ্বোধন £ 
ভৰানীপুর ২৯৭ 

টুডেপ্টদ লাইব্রেরী £ বার্ষিক সাধারণ সভা 
২৯৭ 

চবিবশ পরগণ। 

সাধুজন পাঠাগার £ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব ৪১ 

স্বধাস্থতি পাঠাগার : বেলগড়িয়ায় ববীন্তর 

জয়ন্তী পালন ৪১ 

&£ বসিরহাট--বঙ্ছিমচন্দ্রের জন্মোৎসব ২২৬ 

দাজিলিং 
বমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী £ কাশিয়াং 

তথ্য, আয়ব্যয়, উৎ্নব প্রভৃতির সংবাদ ১৬ 

নদীয়। 
ছিজেশ্রলাল রায় স্থৃতি পাঠাগার (রায়পাড়া ) 

ক্লঞ্চনগর £ রবীন্দ্রশতবার্ষধিকীর জন্য 
দেশপ্রেমিক ও সাহিত্যান্থরাগীদের 

সহযোগীত! কামনা ১৬ 

বর্ধমান 
জাড়গ্রাম পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ্বৃতি বার্ষিক ৪২ 

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার 
পিউড়ী রামরঞ্জন পৌরভবনে রবীন্দ্র জয়ন্তী 

উৎসব ৪২ 
এ বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিক্কতি স্থাপন ৬৬ 
কুলকুড়ি বঙ্ছিম গ্রন্থাগার ঃ 

বঙ্কিমচন্জ্রের জন্মদিবস পালন ২২৬ 

মুশ্রিদাবাদ 
পাশলা বসন্তবুমার মেমোরিয়াল রুরাল 

লাইব্রেরী £ দ্বারোঘাটন উৎনব ৬৮ 

রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার £ পল্ীগ্রস্থাগার 
রূপে উন্নীত ঃ নবনিগ্নিত ভবনের 

ঘারোঘাটন ৬৭ 

মেদিনীপুর 
সুভাষ শ্বৃতি পাঠাগার £ ত্রৈমা:সক মুখপত্র 

“প্রান্তরে পুনঃপ্রকাশের বিজ্ঞপ্তি ৬" 
হাওড়া 

বাণী শিশু সমিতি গ্রন্থাগার £ কাধ্য স্থচী 
বিবরণ, তথ্য ৬৮ 



শরৎ স্বৃতি পাঠাগার : পাদিত্রাস 
কবি দ্বিজেজ্জলাল রায়ের শতবর্ষ পুতি 

উৎসব 

আলোচনা চক্র, হিনকড়ি দত্তের 

পরলোকগমনে শোক সভ। ২২৭ 

1৩৮ 30011510115 উদ্বোধন 

ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ২৯৬-৯৭ 

সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার ঃ 
» কার্য বিবরণী ৬৮ 

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ 

২২৬ 
হাওড়! ভারত পাঠাগার £ 

বিবেকানন্দ জন্মশত বর্ষ পূর্তি উৎসব ৪২ 

ছগলী 
গরলগাছ! সাধারণ পাঠাগার £ গরলগাছা 

কলিকাত। 
অগ্রনী পাঠাগার £ দমদম £ গ্রন্থাগার দিবস 

পালন ২৫০ 
গুরুদাস ইনষ্টিটিউট £ নারকেলডাঙ্গা 

গ্রন্থাগার দিবস আলোচন! সভা ২৪৯ 

চবিবশ পরগণ। 
তারাগুনিয়। বীণাপাণি পাঠাগার £ গ্রন্থাগার 

দিবসপালন ২৫১ 

বাঁকুড়া 
কাঁকাটিয়া সাধারণ পাঠাগার £ গ্রন্থাগার দিবস 

পালন ২৫৯ 

মেদিনীপুর 
এডগোদা আঞ্চনিক গ্রন্থাগার £ গ্রন্থাগার 

দিবস পালন ২৫০ 

দেবেন্দ্র পাঠাগার £ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপন 
২৫০ 

মাড়তলা বাণী পাঠাগার £ গ্রন্থাগার দিবসের 
কর্মহচী ২৪১ 

সোল! জাগৃহি পাঁবলিক কুরাল লাইব্রেরী £ 
সোলাখালি 2 গ্রন্থাগার দিবস অন্নষ্ঠার 

৪৯ 

হাওড়! 
ভাস্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার £ বালুহাটি 

£ হাওড়া 

গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রস্কাগার সপ্তাহ পালন 
২৪6৯ 

সবুজ গ্রন্থাগার ? নিজবালিয়া, হাওড়া, 
গ্রন্থাগার দিবসে-কর্খী সম্মেলন ২৪৮ 

গ্রস্থসমালোচনা 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য 
পুস্তক $ ১২, ৪€) ৬৫) ১০১, ১৩২৪ ১৫৯, 

১৮৩, ২৪৫৪ ২৭০ 

বঙ্গীয় প্রকাশকও পুস্তক বিক্রেতা সভার 
মুখপত্র £ বই £ মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশ 

চৈত্র ১৩৬৯ 2 

বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্যা সমালোচিত ৬৫ 
রাজকুমার মুখোপাধায় £ “গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 

অভিধান” ১৩৩ 
সত্যরঞ্জন সেন সঙ্কলিত : «প্রবাদ রত্বাকর”-_. 

পুস্তক সমালোচনা চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 
১৪ 

চ্বিূচী 
ভিনকড়ি দত্ত £ আর্টগ্লেট £ কবিতাসহ ৭৩ 
রেখাচিত্র £ (মুন্্রণশিল্পের ইতিহাস ) ১১৮, 

১১৯; ১২১১ ১২২ ১২৭, ১৩০১ ১৩৯ 

২৮১ শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় 

সুশীল কুমার ঘোষ 



পরিষদ কথা 

আস্তগ্রস্থাগার সহযোগিতা! £ সেমিনার-- 
ইউ, এস, আই, এস, ; ভারতীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদ ; বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও 
ইয়াসলিক যুক্তসহযোগিতা ২৭১ 

কেন্দ্রীয় সভ! £ গ্রন্থাগার দিবন উপলক্ষে 
টুডেপ্টণ হল ২৪৬ 

গ্রশ্থাগার দিবস পালনের আহ্বান ও 
কর্মস্ছচী ২৪৪ 

দুজন বিশিষ্ট বিদেশী গ্রস্থগারিককে অভ্যর্থনা 
ডঃ বি, জে টেল ডকৃমেণ্টেশন বিশেষজ্ঞ 
ডঃ এ্যাশিয়াম গ্রস্থগারিক শিক্ষণ 

বিশেষজ্ঞ ২৭১ 

পরিষদ পরিচালিত সাটিফিকেট পরীক্ষার 
ফলাফল ১৯৮ 

পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি তিনকড়ি 

দন্ডের তিরোধান দিবসে শোকসভ| ১০১ 

পুনমিলন উৎসব £ গ্রস্থাগারিকতা শিক্ষণের 

বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের 
(স্ডেপ্টস হলে ) ২৪৮ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিশেষ সাধারন সভা £ 
আলোচ্য বিষয়, টাদা বুদ্ধি ১৯৩ 
--বাধিক সাধারণ সভা (২৮শ) ১৯৪ 

--নবনির্বাচিত কাউন্সিলের প্রথম সভা, 
ও বিভিন্ন সমিতি গঠন ১৯৫ 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পকিত প্রশ্নাবলী ২৩১ 
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে £ 

পরিষদ কার্যালয়ে শোকসভা ২২৭ 
শিশুগ্রন্থপণ্ী ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ 

সাহাযোৰ স্বীকৃতি £ সর্ত-- সুলভ মূলো 

বিক্রয় ১৭৯ 
আশীলকুমার ঘোষ ম্মরণে £ পরিষদের গ্রাথম 

কর্মসচিব ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্ঠতম 
পথিকৃতের জীবনাবসানে শোকসভা 

৩০১ 

বার্তা বিচিত্র 

অশ্লীল সাহিত্য বিতরনের দায়ে 2 ফিলাডেল- 
ফিয়া ও লগডনের খবর ২৫৩ 

আসাম গ্রন্থাগার পরিষদ £ গ্রন্থাগার শিক্ষণ 

কোসের উদ্বোধন ১৩৪ 

ইয়াসলিকের নতুন সভাপতি £ ডঃ বিষুপদ 
মুখোপাধ্যায় ২৭২ 

উপেন্্রকিশোর £ জন্ম শত বাধিকী ১৫ 
এডওয়ার্ড এড ওয়স্ £ গ্রেট ব্রিটেন গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের পুরোধা ৭০ 

কর্ণাটক বিশ্ববিষ্ভালয় £ গ্রন্থগারিকত। শিক্ষণের 

ডিপ্লোমা! কোর্সের উদ্বোধন ২৭২ 

কলিকাতা বিশ্ব বিগ্ভালয়ের ডিপলির পরীক্ষার 
ফলাফল ১১৬৩ আগষ্ট ১৯৮ 

এ ডিসেম্বর ৩০০ 
কাগজ ১০১টি রাষ্ট্রের মাথাপিছু ব্যবহার 

তথ্য ৬৯ 

কানপুর পাবলিক লাইব্রেরী : সাধারণ 
গ্রন্থাগার হান ২৫২ 

কেনেডি ম্মরণে £ আমেরিকার গ্রস্থাগারিক 

ও প্রকাশকদের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ২৫৩ 

কেমিক্যাল আব্ট্রাকটস £ ৬৯ 
গ্রন্থাগারিকতার সার্টিফিকেট কোসের স্বীকৃতি 

ও বেতনহার নিদ্ধারণ ৪৪ 

ডকুমেন্টেশন শিক্ষণ ব্যবস্থা £ দিজী, 0৫1. 
০৮. 1963 ইউনেস্কে! ও ইনদ্ডকের 

যুক্ত উদ্চোগে ২৭২ 
দশমিক বরগীকর্ণ পদ্ধতির ব্যবহার : 

প্রাচ্য দেশে সমীক্ষার বিবরণ ৭১ 
দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদ £ গ্রস্থবিজ্ঞানের 

সার্টিফিকেট কোসেরর স্বীকৃতি ১৩৪ 
পঞ্চম ইয়াসলিক্ সম্মেলন পুনায় অন্ততিত £ 

00০. 1963 ২২৯ 

পাঁকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী ১৫ 

পাঠরুচি সমীক্ষা -_ গ্রেটবুটেন ৪৪ 
পুস্তক ফেরৎ না দেবার অপরাধে £ যুক্তরাষ্ট্রে 

সাজ টি? 
ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী £ তথ্য ও ৰিবরণ ৭০ 



ভারতীয় বিজ্ঞান ইতিহাসের গ্রন্থপঞ্জী £ 
বিজ্ঞানের ইতিহাস বিভাগ স্থাপিত ২৫৩ 

মারাঠী গ্রন্থাগার সম্মেলন £ মহারাষ্্র রাজ্য 
গ্রন্থাগার পরিষদ ১৩৭ 

রাজস্থান গ্রন্থাগার পরিষদ £ উদ্বোধন ১৩৪ 
রোগ নিরাময় পুস্তক £ 131191196116181)% : 

গ্রন্থাগার জগতে নতুন সংযোজনা ২৫৪ 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের (গ্রেটবুটেন) নতুন 

সভাপতি ফ্রাক্ক গার্ডনার ২৭২ 
শর্ধাঞ্জলি ঃ তিনকড়ি দত্তের তিরোধানে 2১০৩ 

বি, এস, কেশবন, রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, 
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়” বিশ্বনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পি, এন্ কাউলা, 
পত্র ও তারবাতী £ 
ভাটিয়া-সম্পাদক 1117127 141012113711 

এস নসিরুদ্দিন, গ্রন্থাগারিক রাজস্থান 

পিক্রাগোর, গ্রন্থাগারিক পাটনা, 
সতীশ চটোপাধ্যায়, 
ভি, আর, কালিয়! 
ইয়াসনিক, রবিবাসর £ সাধারণ পাঠাগার 
অশোকগড় £ উত্তরপাড়া পাবলিক 
লাইব্রেরী, চঞ্চলকুমার সেন 2 কবিতা । 

১০৬ 

সর্বভারতীয় গ্রস্থাগার সম্মেলন £ পাটনা £ 
দিনঘোষণা এপ্রিল ১৯৬৪ ২৭২ 

সরকারী কাজে বাংল! ব্যবহার ১৫ 

সাহিত্যিকদের জন্যে পেনশন হ পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ১৩ জনকে বতমান বছর থেকে 

দেবেন ১৫ 

সুলভ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশে সরকারী সাহাধ্য 
৪৩ 

সম্পা্কীয় 
আমাদের সভাপতি £ শৈলকুমার (0.5.1.9০ 10485130445 189- 

মুখোপাধ্যায় ২৮১ 1416) ২৮১ 

গ্রন্থাগার অধিকার ১৬৩ ছাত্রদের পাঠ প্রবৃত্তি সঞ্চার রঃ 
৮তিনকড়ি দত্ত £ পর ১লা জুঃ ্স্থাগার ও নিরক্ষরতা দুরীকরণ .. ১৩৫ নি ল রা ৰ লা লাই 

গ্রশ্থাগার দিবসের চিন্তা ২৩০ বিষ্তালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে (৩) রি 

গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের সমস্থ ২৫৬ (৪) ৪৭ 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা ও মাধ্যমিক বিষ্ভালয়ের গ্রন্থাগার ১০৭ 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় ২১১ শীল কুমার ঘোষ £ জীবনীও পর্যালোচনা 

গ্রন্থাগার সহযোগিতার আলোচনা চক্র ৩০২ 





গ্রঃ9ধ 
৪ রিডিরীতি। 

পে সস আন পপ পাপ পিস 

্ ই ঙাং ধ্যা য় 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যা় £ পড়ার ভ্রেশা॥ সুনীলবিহারী ঘোষ £ 
বিবেকানন্দ গ্রন্থপজী ॥ বনবিহাবী মোদক £ গ্রন্থাগাঘের উপার্জন 

সহাযক ভুমিকা ॥ বিদেশেব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৫) আইসল]াগ ॥ 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উদ্লেঘযোগ) পুস্তক ॥ 

বার্ডা বিচিত্রা ৪ গ্রন্থাগার সংবাদ & সম্পাদকীষ £ 

বিদ্যার গ্রন্থাগাত প্রসঙ্গে (8)। শ্রীবিনদেন্্র সেবগুপ্ত 

খিারারাহাারারাতারীচাউরারাটীম্ররজারলারাালাউারাারররারারারররারারানরারাররররারটারারাারারররহারাটররারারারারাররারাানারাা 

বযরাপশ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ 



রেসিপি _নচাশন।লের নতুন বইলু 
.» ইয়াঁকভ পপরেলম্যান 

শঅবক্কর খেলা 

| | 
বৰ 

শী শিশিপশাশীটাসপ শশী শশা পাপা স্পা শসা পি ০ শিপ পিশীস শপ প শম 

দুজন লোকের মধ এক মাসের জন্য একটা চুক্তি হয়েছিল-_ প্রথম জন প্রতিদিন 
দ্বিতীয় জনকে ১ লাখ করে টাকা দেবে, আর দ্বিতীয় জন তার বদলে ভাকে দেবে 

১ নঃ পয়সা থেকে শুক করে প্রতিদিন আগের দিনের ছ্বগৃণ হিসাবে । শেষ 

পযণ্ত কার লাভ হল? বি*বাস হবে কি, যদি বলি যে প্রথম জনই লাভ করেছিল 

অনেক লাখ টাক।? হিসাবে কিন্তু সত্যি তাই দাঁড়ায়। 

এমনি ধরনের লোক-ঠকানো অনেক অগ্কই আছে এই বইয়ে । তাছ'ড়াও আছে 

অজম্র অঞ্কের ধাঁধা ও বৃদ্ধির অগক। আরও অ'ছে জ্যামিতি, ভূগোল, জেযাতি- 

বিজ্ঞান প্রভ:তি বিষয়ক সাধারণ জ্তানের অনেক অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস_-সবই 

শেখানো হয়েছে খেলার মধা দিয়ে । 

ছোটদের পক্ষে অপরিহায«। এমনকি বড়দেরও ভাল লাগবে অঞ্ক নিয়ে 

খেলাচ্ছচল এতরকগের বিষয়ের অনুশীলন । 

পাতায় পাতায় ছবি ও নক্সা । স্ুদৃশ্ঠ প্রচ্ছদ । 
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ত্রয়োদশ বর্ষ ] জা ৪ ১৩৭০ [দ্বিতীয় সহখ্যা 
ভন 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধায 

পড়াব্ত (নশা। 

ন'না-ঘটনা-সংস্থানে চারপাশে বই নিয়ে আমার জীবন গড়ে উঠেছে । ছোট ঘরের 

সগুকীর্ণ তক্তপোশের অধেকট। এখনো বই দিয়ে ভরা থাকে । কখনো কখনো শুধ 

পুস্তকের সান্নিধাটাই অনেকের সপ্রশংস দ:ষ্টি আকষ'ণ কবেছে। বলতে দ্বিধা নেই, 

এককালে এটা কিছু অ ত্বতৃশ্তি দিত। কিন্তু আজকাল মোহ দর হয়ে গেছে । সিনেমা, 

সঙ্গীত, চিত্রকল। বা ফুটবল খেল থেতক যে আনন্দ পাওয়া যায় তার চেয়ে বই পড়ার 

আনন্দ বেশী মযণদ! পাবার কোনে যৎভ্তিসগ্গত কারণ দেখতে পাইনে। 

অদ্ুশা আনন্দের আগে আছে প্রধোজন। আজকাল বই ও সংবাদপত্রের সাহাযা 

ছাড়া জীবন চল দায় । সভাতার অনেকগুলি ধাপ্প পার হয়ে আমরা এসে পেশছেছি 

কাগজ ব৷ পৃস্তকের যুগে। সাহিত্য পাঠের আনন্দ কিংবা! বিশহদ্ধ জ্ঞান চ5ণব কথা 

বাদ দিলেও, দৈনণ্দিন জীবনে বই অপরিহায* হয়ে উঠেছে । গ্বে ছিল গুরুধাদ ; 

গরুর ছিলেন জ্ঞান বিজ্ঞানের নিমম পহ্জিপতি। তাঁদের হাতে-পায়ে ধরে শিষাবন্দ 

ছিশ্টে-ফোটা জ্ঞান লাভ করতেন। গুরুকে যে কোনো উপায়ে তুষ্ট করা ছাড় পথ 

ছিল না। গকগৃহে শিক্ষার্থীরা থাকত অনেকটা আজ্ঞাবহ ভূত্যের মতে] । ঘরবাঁট 

দেওয়া, জল আনা, গরু রাখ। এবং গরুর পা চিপে দেওয়া প্রভৃতি ছাড়াও শিক্ষা শেষে 

গুক দক্ষিণার দ্রাবীটা ছিল আরে কঠিন। একলব্যের মতো শুধয আঞগুল কেটে 

দিলেই যথেষ্ট হতে। না, প্রস্তুত থাকতে হতে? মাথা দেবার জন্যেও । কিন্তু এত বড় 
ত্যাগ শ্বীকার করেও সকলের পক্ষে গকর চরণে আশ্রয় পাওয়। সহজ ছিল না । শিষ্য 

হিসেবে কাউকে গ্রহণ কর। না কয়া সম্পণরেপে নিভ'র করত গুকুর ইচ্ছার উপর । এই 

খেয়ালী মেজাজের একটি সন্দর দক্টা্ত আছে । এক খধি তাঁর ব্রাক্মণী স্ত্রীর ছেলেদের 

যথায়ীতি পড়াতে জারষ্ড করলেন; কিন্তু তাঁর শ্রাণী পত্বীর গভ'জাত ছেলে যখন 



২ং গ্রন্থাগার [ জোর 

পড়তে এলো তখন তাকে শিক্ষার্থারপে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ফিরিয়ে দিলেন । 

অভিমানী বালক মার কাছে ফিরে এসে কঠোর স্ঞ্কজপ নিবে নিজের স্টোর সবশাস্ৰে 

পান্ডিতা লাভ করল এবং খগ্বেদের উপর সবচেয়ে বিখাত টীকা লিখল 'এীতরের 
রাঙ্গাণ | শাদ্রা বা ইতরার ছেলে বলে একদিন যে ঠিনি উপেক্ষিত হয়েছিলেন 'এতর়ের 

্রশণ' ন'মের মধ্যে সেই অভিমানট,কু চিরস্থায়ী কবে রেখেছেন । এই একটি দ.ষ্ট।ন্ত 
থেকে দেখা যাবে গ.কদেনদের ক্যাপিট' লচ্ট মনোবত্তির জন্য উপযদজ্ শিক্ষারথীাও অনেক 

সময় অধ্যয়নের সংযোগ পেত না। 

প্রাচীনকালে বই ছিল না ধলেই এমনটা সম্ভব হতো । তালপাতার পঞ্থ প্রচলিত 

হবার পরও অবস্থ'র বিশেষ পরিবন্তুন হয়নি । একে তো লেখাপড়া জানা লোকের 

সংখ্যা ছিল খৃবই কম। তাছাড়া নিজেদের প্রভাব কমে যবার আশবখ্কায় পির 

প্রচলন করতে গ্করা চাইতেন দা। ররোপে তো প্রথম দিকে বইগুলো মঠের গ্রন্থাগারে 

শেকল দিয়ে বেধে রাখা হতো, যাতে কেউ বাইরে নিষে নকল করে প্রচার করতে 

না পারে। প্রাচীনকালের কথা ন ইব! বললাম কয়েক শত ব্দী পৃবেও রুঘুনন্পন মিথিলা 

থেকে গুরুকে এড়িয়ে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র কন্ঠস্থ করে বাঙল' দেশে নিয়ে এসেছিলেন। 

নকল করে আনবার অনুমতি পাওষা যায় নি। ম.তুযু আসদন বন্ঝতে পারলেই গুরু 
তাঁর সম্প্ণ বিদাা গোপনীয়তার শপথ করিয়ে প্রিয়তম শিষাকে দিয়ে যেতেন । এমনি 

করেই য.গ ধৃগ ধরে গোপনীয়ত। রক্ষিত হযে এসেছে । কিন্তু মন্দ্রণ যন্ত্রের প্রসারের 

সঙ্গে এলে! নতুন যুগের সডনা। জ্ঞানের রাজে। গণতন্ত্র নিয়ে এলো বই । 

যেজ্ঞানের ভাপ্ডার আবদ্ধ ছিল ম.ছ্টিমেয় পন্ডিতের মধো, আজ সকলের জন্য 

তার দ্বার মংক্ত হয়েছে । আর সব চেয়ে ঝড় কথা জ্ঞান বঙমানে আখিক খিনিময়ের 

সহজ পধণায়ে অনেকটা নেমে এসেছে । অগে সম্পশক্ধিপে নিভর করতে হতো 

গৃক্কর উপর ।॥ টাকা দিয়ে বই পাওয়া যায়, শিক্ষকের সাহাষা পাওয়াও স্বাভাবিক । 

গা-রুর বাড়ীতে রাখাল হয়ে থাকবার প্রতাব তো দরের কথা, আজকাল কোন অধ্যাপক 

ছাত্রকে বলবার কল্পনাও করতে পারেন না যে, লাইনে দাঁড়িয়ে আমার রেশনট এনে 

দাও, তার বদলে লজিকট। বুঝিয়ে দেব। ছাত্ররা আগের মতো শিক্ষককে সমীহ করে 

চলে না। ক্লাশে পড়া না শংনে নিশ্চিন্ত মনে গজ্প করে। কারণ জানে শিক্ষকের 

সাহায্য অপরিহার নয়। বই পড়ে নিজেই জেনে নিতে পারবে ॥। লা পারে তো 

পরীক্ষায় অভিধানের কিম্বা টিউটরের সাহাষা নিলেই চলবে । ভবিষাতে শিক্ষকের 

মধণদা আরো! কমে গেলে আম্চযের কিছু নেই | যারা মেধাবী ছাত্র তারা নিজেরাই 
বই পড়ে বুঝতে পারে, আর যায়া মেধাহীন তারা না বুঝে নোট মুখস্ত করে পরীক্ষ। 
পাশের আপাতত প্রয়োজনট। মিটিয়ে নিতে পারে । সংতরাং শিক্ষকের আবশ্যক কি? 

প্রয়োজনের সঞ্চে শ্রথ্থার মাতাও কমে আসছে। 

কমলেও এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে । শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক প্রচ্ততি যাঁরা 
লেখাপড়ার গঙ্গে বৃক্ত তাঁরা জাজও একট: বিশেধ সন্মান পেয়ে খাকেন। এটা পযরনো। 



১৬৭৬ ] গড়ার শেশা ও 

সংগ্কারের অবশেষ ছাড়া কিছু নয়। লিপি আবিৎ্কারের পরই সকল দেশে তাকে ধম” 

সাধনার সহায়করপে ব্যবহার করা হযেছে । মানুষের প্রথম রচিত গ্রম্থগহলি 

ধম্বন্ধীয় । বইগহলি সযত্ষে রাখা হতে! মঠ ও মন্দিরে । জনসাধারণ এসব ধম" 

পুস্তকের পাঠ শুনতে আসত চন্ডীমপ্ডপে এবং অন্যানা পবিত্র সথানে। দেবনাগরী, 

দেবভাষ! প্রভৃতি নাম ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পক* দ্যোতক্ক | প্রাচীন মিশরীয়দের চিত্রলিপি 
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লেখক ও পাঠকর। সবাই ছিলেন ঈশ্বরভজ্ঞ ধম“সাধক । সহতরাং জনসাধারণের 

শ্র্ধালাভ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল । ধম থেকে ব্যিক্ঞত হলেও বই ও 

বিদাচচণর সঙ্গে যাঁদের সম্পক“ আছে, তাঁদের প্রতি সম্মানটা এখনও নিঃশেষ হয়ে 

ধায় নি। 

যোগা হলে নিশ্চয়ই তাঁর! সম্মান পাবেন । বই সমাজের কতটা উপকার করেছে 

ত1 বিচার করলে বোঝা যাবে একে কেন্দ্র করে যাঁর আছেন তাঁরা এখনো বিশেষ 

সম্মানের যোগ্য কিনা । এককালে পথিবী ছিল পৃস্তকহীন; বত“মানে সাময়িক 

পত্রিক1 বাদ দিয়ে বিভিন্ন ভাষায় অন্তত পৌনে দহলক্ষ বই (টাইটেল) প্রতি বৎসর 

প্রকাশিত হয়। কত লক্ষ লক্ষ লোক পড়ছে এসব বই॥ গ্রেট বৃটেনের কথাই ধর! 

যাক। এখানে শুধু লাইব্রেরী থেকে বাধিক প্রায় বত্রিশ কোর্ট বই পড়বার জনা ধার 

দেওয়? হয়। এগ্হলো কিনে পড়তে হলে দাস লাগত দশ দশ কোটি টাকা । অন্য 

দেশ এখনো এতটা বই পাগল হয়নি । কিন্তু শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সবর 

বইএর চাহিদ্? ক্রমশ বাড়ছে । এত বই পড়েও কি আমর] বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের 

সম্থান পেয়েছি । তিন হাজার বছর আগে যে সখ ও শান্তি ছিল না, আজ কিতা 

এসেছে আমাদের জীবনে ? ক্ষুধা, মড়ক ও যুদ্ধকে দর করা আজও সম্ভব হয় নি। 

হবে যে, এমন ইন্গিতও চোখে পড়ে না। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক 

ও আথিক জীবনে প্রকৃত মহৎ বিপ্লব নবধ,গের শুভ সচনা করেনি এখনো । বিজ্ঞানের 

শেরে বই গোণ ; হাতে-কলমে পরীক্ষাটাই মৃখা । তবে বই পড়ে কি হয়? কেন 

তার এত সম্মান? 

আপনার মতো আমিও পুঞ্তক পাঠের শতেক গুণ দেখিয়ে জবাব দিতে পারি। 

শুধ তাই নয়, বিবাসও করতাম কিন্তু সে বিশ্বাস ক্রমশ *্লথ হয়ে আসছে । এত 

ভালে! বই আছে, ইতিহাসের শিক্ষ। আছে, তব কি সত্যকে চিনতে পেরেছি? 

ক্রশবিদ্ধ করবার পর যীশুখম্টকে আমরা স্বীকার করেছি ঈশ্বরের পুর বলে। 

আবার জোরানকে পড়িয়ে মেরে সেপ্টদের দলভুক্ত কর! হয়েছে ॥। এমন দংটে। জাজ্জল্য- 

মান এঁতিহাসিক দম্টান্ত থাকা সন্তেবওড গাম্ধীঞ্দীকে আমাদের হাতে প্রাণ হারাতে 

হলে] । ভালে! বইয়ের পৃজ্ঠায় বন্দী মহৎ আদশ“গলি নিক্পার় সাক্গী হয়ে রইল। 

নিষ্ঠুর নিষ,দ্ধিত। থেকে আমাদের বাঁচাতে পারল কই? 
খাপ্ধীজীয় জীবন ঘত বড়ই হোক, তাঁর মৃত্যু অন্ততঃ এক দিক থেকে অনন্য- 
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পৃব। আর কোন মৃতু? পৃথিবীর সবণত্র এমন শোকোচ্ছবাস সৃষ্টি করতে পারে নি। 

শালবনের নিভ্তে বহজ্ধদেব দেহত্যাগ করেন । তাঁর সঙ্গে ছিল কয়েকজন বিশবস্ত 

সহচর । চারপাশে ক্রধ্দ্ধ জনতার উল্লাসধ্বনি শুনতে শুনতে যীশু পরলোকগমন 
করেছিলেন ॥ লাঞ্চনার ভয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে তাঁর বন্ধুরাও সামনে এগিয়ে যেতে 

পারে নি। পায়ে হে'টে মন্থরগতিতে এই মংবাদ ছড়িয়ে পড়তে দীঘ" সময় লেগেছিল । 

সুতরাং মহতের মৃতু হৃদয় পরিবত'নের যে সুযোগ আনে, সেকালে ত? বাাপকভাবে 
গ্রহণ কর। সম্ভব ছিল না। কিন্তু গাম্ধীজীর মৃত্যু সংবাদ কয়েক মিনি:টের মধ্যেই 

বিজ্ঞানের সাহায্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ॥ বই, সংবাদ্পত্র, রেডিও, ফিজ্ম প্রভৃতি আগেই 

তাঁর নামকে পরিচিত করে পটভুমিক। তৈরী করেছে । তাই আশা করেছিলাম যে বেদন। 

অন্তত কয়েক মধহৃতেরি জনা প.থিবীর হাদয়কে এক করেছে, তারই সাহায্যে এক 

মহং আদশ' গোড়াপত্তনের সযাগ আসবে ॥ গান্ধীজীর জীবনবেদ পথ দেখাবে 

আমাদের । বই ও সংবাদপত্রের সাহ'য্যে অল্প দিনের মধ্যে তাঁর অদশ* প্রচ'রের 

যতটা সংযোগ পেয়েছে আর কোন মহাপুরুষই তা পান নি। কিন্তু এতে ফল 

কিছুই হলো না। চেষ্টারটন এক জায়গায় বলেছেন যে, বঙত“মান যুগে আমরা 

অতীতের মতো টিল ছুড়ে মহাপুরুষদের হত্যা করি না; গোলাপ ফংলের তোড়ার 

নীচে চাপা দিয়ে *বাসরোধ করে মারি । প্রশংসার গোলাপ ফল আজকাল ফোটে 

বইয়ের প্ঠায় 1 গ্রান্ধীজীকে আমরা বুঝতে চাইনি, চাইনি গ্রহণ করতে; তাকে 
ভাগির়ে দিয়েছি প্রশগ্তির বন্যায় । 

শোপনহাওয়ার সম্বন্ধে এক গজ্প আছে । তিনি হোটেলে গিয়ে প্রতাহ একট 
হ্বণ মুদ্রা টেবিলের উপর রেখে খেতে বসতেন । ওয়েটার ভাবত ভালে করে খাওয়ালে 

বুঝি এ মদদ্রাটি পংরস্কার পাবে। কিন্তু রোজই শোপনহাওয়ার ওটি পকেটে ফেলে 

চলে যান। কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওয়েটার একদিন প্র্ন করল যে, রোজ 

শ্বণ ম.দ্রুর লোভ দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নেবার কী অর্থ? দাশণনক জবাব দিলেন, 

আমার চারপাশের টেবিলে যে সব লোক খেতে বসে তার। যেদিন কুকুর, ঘোড়। ও 
মেয়েদের সম্বন্ধে কথা না বলে কোনো গভীর বিষর নিয়ে আলোচনা করছে শুনতে 
পাব সেদিন এই মোহরটি ভিখ'রীদের দিয়ে দেব 1” শোপনহাওয়।র স্বণ' মুদ্র'টি 
বিলিয়ে দেবার সংযোগ পানশি। আজকে সে সুযোগ আরও সদর পরাহত। 
কোন গভীর বিষয় উপলব্ধি করবার মতো মানপিক গ্থেষের অভাব ঘটেছে। সমাজে 
চলতে গেলে পুথিবীর সব খবরই রাখা চাই ॥ খেলাধূলা, রাজনীতি, শিষ্প, মাহিতা, 
ধম সব বিষয়েই কিছু কিছু খবর ন। রাখলে সাধারণ আলাপ আলোচনাও চলতে 
পারেনা । একালের কালচ।র মনকে ব্যাপকভাবে ঘুড়িয়ে দেবার মধোঃ, সকল্গ বিষয়ে 
ঘ' একট1 কথ। বলবার ক্ষমতা থাকা চাই; নাহলে লোকে আপনার শিক্ষার সন্দেহ 
প্রকাশ করবে। যিনি সাহিত্যের 5৮৭ করেন, তাদের শুধ্ সাহিতোোর খবর রাখলেই 

চলিবে না, ওয়েন্ট ইন্ডিজের ক্রিকেট খেলা, কোরিয়ার যুদ্ধ, পিকাসোর শিক্পনরীতি, 
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ইংলস্ডের সাম্প্রতিক সংক্রামক ইনফ-য়েঞ্জা, ফরাসী মন্ত্রীপভা, খাদাশস্ের পরিসংখ্যান 
প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে দ.? চারটে মন্তব্য করবার মতো পটভূমিকা না থাকলে অবজ্ঞার 

পাত্র হওয়াই সম্ভব । বিজ্ঞান পৃথিবীকে ছোট করে দিয়েছে ঃ বইয়ের মারফত টেবিলের 

উপর সংগৃহীত হয়েছে দেশবিদেশের জ্ঞানভান্ডার কিন্তু এদের মংষ্ঠুভাবে গ্রহণ করবার 

ক্ষমতা নেই । বিজ্ঞান নানাবিষয়ের উন্নতি করলেও আমাদের মস্তিস্কের ক্ষমতা বদ্ধি 

করতে পারেনি । প্বে" যে মস্তিত্কের সাহায্যে শ্ব্প পরিধির মধ্যে দ একট বিষয় নিয়ে 

গভীরভাবে আলোচন। করা সম্ভবপর হতো আজ তাকে দিয়ে বিশবব্রন্মাণ্ডের তুচ্ছ 

ও অমূল্য সকল প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করতে চাই । সতরাং আমর)। সব কিছুর 

উপর চোখ বুলিয়ে যাই, মন বুলাতে পারিনা । পারি না গভীর বস্তুকে আয়ত্ত 

করতে । গোয়েন্দ। কাহিনী ও রম্য রচনা তাই এ যুগের বিশেষ সৃষ্টি । 

চীনা দাশনিক তাওয়াই বলেছেন, অন্যকে যে জানে সে চতুর, শিজেকেষে 

জানে সেজ্ঞানী॥। বইয়ের যুগ আমাদের চতুর করেছে; অনাকে জানবার সঃযোগ 

পেয়েছি । আমর! স্মাট" হয়েছি; কিন্তু নিজেদের চেনা হয়নি। সকাল বেলায় 

থবরের কাগজের সম্পাদকীয় থেকে রাত্রিতে রেডিয়োর শেষ সংবাদ পরিবেশন পধন্ত 

কেবলই অপরের মতামতের বন্যায় হাবৃডুবয খাই ॥ নিজেকে নিয়ে একট. একা 

থাকবার সুযেগ নেইঃ একটা জিনিস যে মনের মধ্যে একট, নাড়াচাড়া করে 

দেখব তেমন ফ্রসৎ আর কোথায় ? বই ও পত্রিকা চারদিক থেকে এসে অপরের 

চিন্তা ভাবনাগ্লি আম্নাদের উপর চাপিয়ে দেয় । পুথিবীর কোন সমসা!কে নিজের 

মতে। করে ভেবে দেখবার অবসর পাওয়। যায় না। নিজেকে চিনবার চেষ্টা তো। 

দূরের কথা, মনের বিশিহ্ট কাঠামে।টি রক্ষা করাই মুশকিল। একই বিষয়ে কত 
বিভিন্ন মত এবং প্রত্যেকটি বিশেষের ছাপ মারা। এন কোনটি গ্রহণযোগ্য, কোনট 

নয়? চিন্তারাজ্যের এই ণ্টাওয়ার অব ব্যাবেলঃ অরাজকতার সত্ি করেছে । পু্তক 

প্রকাশের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীন্ত। তুলে দিয়ে খ'নিকট। নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা সম্ভব হলে 

আমাদের হনতে। মঞ্গলই হবে। শস্যের চাষ করতে আগ'ছা তো উপড়ে ফেলতেই হয় । 

জীবনের গভীর উপলব্ধির জন্য বই অপরিহাধ নর। এশিয়ার অনেক 

মহাপদকুষ ছিলেন নিরক্ষর । তাঁগা জগতকে দেখেছেন প্রত্াক্ষব্ূপে, বইয়ের জানাল। 
দিয়ে বোঝবার চেচ্ট। করেননি । উপলব্ধি যেখানে সতা, প্রকাশ সেখানে হয় 

মংক্ষিত ও পরিমিত । গীতা, বাইবেল, কোরানের মতো! এক একটি গ্রম্থে যুগ 

বগান্তের দতোপলব্ধে মৃত হয়ে উঠেছে । লক্ষ লক্ষ বইয়ের পৃজ্ঠার এক 
কথাকেই ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সত্যান্ভূতির অভাবট। ঢ।কতে চেচ্টা করি এখন। সত্য 
যদি কোথাও থাকে তাও অনাবশাক বনু ভাষণের ফলে অস্পষ্ট ও দুবেণধ্য 
হয়ে ওঠে ॥ এই প্রসঙ্গে একটি গজেপের উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ 

করতে পারছি নাঃ এক রাজা মানুষের ইতিহান জানতে চাওয়ার খধিকহপ 
সভাপস্ডিত পাঁচশ, খণ্ডের বই এনে হাজির করলেন। রাজা শাসনকাষে বাদ্ত , 
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এত বড় ধই থেকে একটি প্রশ্নের উত্তর জানবার সময় নেই ॥ বললেন বই সংক্ষেপ 

করে আনৃন। বিশ বৎসর পরে পন্ডিত আবার এলেন পঁচিখ'র পরিবতে 

পাশ খণ্ড বই লিয়ে। রজা তখন বগ্ধ বড় বড় বই পড়বার শক্তি নেই। 

অনুরোধ করলে আরো সংক্ষেপ করে আনতে । আবার বিশবহুর কেটে গেল, 

পশ্ডিত এবার মাত্র এক খণ্ড বই হাতে করে এলেন কিন্তু রাজ তখন ম-তুু শখ্যায়, 

এক পঙ্ঠা পড়াও অসম্ভব ॥। পণ্ডিত এই দেখে একটি বাক্যে মানৃষের ইতিহাস 

রাজাকে শুনিয়ে দিলেন 8176 (1090) 785 1010, 19655086167, ৪100. 1১ 0160. 

বসের সত্গে সঙ্গে পণ্ডিতের জ্ঞান পরিপৃর্ণতা লাভ করেছে; তাই পাঁচশ খণ্ডের 

বই এক লাইনে সংক্ষেপ করতে পেরেছিলেন । আর এ-য,গে ম.দ্রণষন্রের সাহায্য 

পেয়ে এক লাইনের বক্তব্য পাঁচশ” বইয়ে ফেপে ওঠে। 

বই পড়কে মোটামোটি দুভাগে ভাগ করা যায় প্রথমত, প্রয়োজনের পড়াটা হলো 

এ ঘুগের বৈশিছ্ট।। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জনাই বই দরকার । গুরুবাদ উঠে 
গেছে, সে জায়গায় এসেছে বই। ডাজার, ইঞ্জিনীয়ার, মিসপ্ত্র, কারুশিজপী সবার 

কাছে আজ বইযের সাহায্য অপরিহাধ* হয়ে উঠছে । ইলেকট্ট্রসিটি, ট্রেন, জলের কল 

ইত্যাদি ছাড়।৷ আজকাল অ'ম'দের যেমন চলে না, বই তেমনি হয়ে উঠেছে জীবনের 
অত্যাবশ্যক অঙ্গ । প্রয়োজনের তাগিদে যে কাজ করা হয়, তার জন্য তো সম্মান 

দেখাবার প্রম্ন ওঠে না। 

আর এক শ্রেণীর প'ঠক প্রয়োজনের চাহিদা মিটাবার পরও বই পড়ে । খেয়াল 

খ,শি মতো মাসিক পত্রিকার পাতা উঞ্টানো। কিংবা দু-একটা রোমাঞ্চকর উপন্যাস 

পড়বার কথা বলছি না। বই ন'হলে যাদের চলে না, পড়াট। যাদের কাছে আনন্দের 

উৎস,_বলছি তাদের কথা। এধরণের পাঠকের সংখা স্ব দেশেই কম॥ বৃটেন 

পাবলিক লাইব্রেরীর কল্য'ণে বিন। চাঁদায় যে কেউ বই পড়তে পারে । কাছে লাইব্রেরী 

না থাকলে দরজার গোড়ায় মোটর ভ্যানে করে চলমান গ্রন্থাগার চলে অসে। 

এত সহবিধা সত্তেও জনসংখ্যার শতকর৷ পণ্চিশ জনের বেশী নিয়মিত ভাবে লাইব্রেরীর 

সংযোগ গ্রহণ করে না। কয়েকমাস পূবে" স্যাটারডে রিভিযনহ্য পত্রিকায় এক প্রবন্ধেও 

দহঃখ করে বলা হয়েছে যে, আমেরিকার বি“্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগ্লির জন্য লক্ষ 

লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু সেই অনুপাতে বই পড়বার আগ্রহ দেখা যায় না। 

না বাওয়াটাই স্বাভাবিক । কারণ প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবার পরও নিয়মিত বই পড়াকে 

নেশ। বলা বাম । নেশা কারো ঘড়ে চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয় এবং নেশা প্রধানত 

বাক্তিগত রুচির উপর নিভ'র কয়ে বলে সকলের এক নেশ! হবে, তাও বলা চলে না। 

ভাস খেল" সি:নমা দেখা প্রতূতি আর পাঁচটা নেশার মত বই পড়বার আনন্দ শখ? 

একাংশের মন আবিম্ট করতে পারে। 

বই পড়তে ভালে লাগে, সময় পেলে বই নিয়ে বসি। বই পড়ে সংসারের 

কোনো উপকার করেছি এমন.মিথা। অহংকার আমাদের নেই। নিজের উপকার 
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করি নাঃ শধ আনন্দ পাই॥ কিন্তু এ আনন্দ নেহাত বাজিগত অনুভূতি । 

সংতরাং একমাত্র বই পড়বার জন! কারো সপ্রশংস দ্টি আব্ষণ করলে বিসদশ ঠেকে । 
আমরা ডত্রেট থিসিসের জন্য সংকীণ" গণ্ডীর নিদিষ্ট ধারায় অধ্যয়ন করি না। 

রোজই পড়ি, কিন্তু পড়ায় আছে অবাধ স্বাধীনতা । আজ যদি পড়ি মেয়েদের 

পোশাকের ইতিহ।স, কাল পড়ব এন্জাবেথ ব্যারেট ব্র'উনিংএর প্রিয় কুকুর ফশের 

জীবনী। পরশ সকালে তুলে নেব রাণিয়ান দশনের ইতিহাস, আর বিকেলে খলে 

বসব হাওয়াই দ্বীপের উপকথ।। পড়ে হজম করা আনাদের উদ্দেশ নয়; বই 

রাখবার অনন্দটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট । একালের অগৃনূতি হালকা সাহিত্য 

আমাদের জন।ই বংঝি সৃহ্টি হয়েছে । বইখোর অমর কাগজ যবগের প্রোডান্ত। 
বইয়ের সাহায্যে ঘরের কোণে বসে আমরা দেশ দেশাম্তর ঘুরে আসি) মনুষের 
হাদয় অরণো প্রবেশ করি3 বিংশ শতাব্দীতে বাস করেও ভূত ভবিষাৎ নখদপ'ণে 

প্রতিফলিত করি । এই আমাদের বিলাস, এই আমাদের আনন্দ । 
অন্যান্য অনেক নেশার খোরাক যোগাবার জন্য নিয়ম-নিদিত্ট পথ আছে। 

অ:মাদের জন) কিম্তু এখনো তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি । অন্ততঃ এদেশে নয়। 
হয়তো লাইন্রেপীর কথ তুলবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর গোড়ার কথা আলোচনা করলেই 
দেখা যাবে যে, এর স্টি হয়েছ জনস ধারণের প্রয়োজন মেটাতে ; নেশা-খোরের 

উপকরণ বোগানে' মোটেই এর উদ্দেশ্য নয়। বিলেতে এরই মধ্যে প্রন উঠেছে 
১য, সাধারণের অথ দিষে নাটক নভেল লাইব্রেরির জনা ক্ষেনা উচিত কিনা। 
একদল বলেছে যে সবাই তে৷ বই পড়ে আনন্দ পায় না; কারো ভালো লাগে খেলা, 
কারো বা সিনেমা । শর পিগমিলিয়'ন বইটি কিনে কতৃপক্ষ যদি কয়েকজনের 

আনম্দবিধানের বাবস্থা করেন তাহলে যারা সিনেঘা ভালবাসে তাদের জনা 

পিগমিলিয়ান ফিলমটি দেখানো হবে না কেন? সভা সমাজের রীতি বিরুদ্ধ না হলে 
সব আনন্দের ম্লাই তো এক। তাহলে পক্ষপাতিত্ব করা হবেকেন? যুক্তিটা 

উড়িয়ে দেবার নয় । 

লপ্ডনের বইখোরদের সুযোগ সংবিধার বহর দেখে ঈষণ হয়। 
বিন চাঁদার লাইব্রেরী জলের মত সমস্ত দেশটা ঢেকে রেখেছে তবু 
যাদের পড়ার নেশা আছে তাদের পক্ষে এগুলো যথেষ্ট নয়। নেশাখোরদের 
উপকরণ যোগায় কমাণিয়াল লাইব্রেরীগূলি। এরা চাঁদা নিয়ে বই দেয়, তাই 
ফী পাবলিক লাইব্রেরী থেকে পার্থক্য বোঝবার জন্য 'কমাণিয়ালঃ কথাটা জহড়ে 

দেওয়। হয়েছে। এরা পাবলিক লাইব্রেদীর চেয়ে পাঠকদের সন্তুষ্টির জন্য বেশী 
মনোযোগ দেয় । অথচ তুলনায় চাঁদা খুবই কম। বছরে ষোল টাক। চাঁদ দিয়ে অনধিক 
সাড়ে দশ গিলিং দামের যে কোনো উপন্যাস এবং একুশ শিলিং দামের অন্য ঘে কোনে 
বই একবার একথখান। করে পড়বার জনা পেতে পারেন । পড়ে শেষ করতে পারলে 
দৈনিক একখানা করে বই ধার করতেও বাধা নেই ॥ নতুন বই বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই 
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এসব লাইব্রেরীতে পাওয়া যায় । আর একটি লোভনীয় সুযোগ পাওয়া যার এদের 

গ্যারাম্টিড সাভিস” অথণাৎ, বছরে পয়তাল্লিশ টাকার মত চদ্দ৷ দিলে কমাশিয়াল 

লাইব্রেরীর যে কোনো বই সংগ্রহ করে দেবে। যদি স্টকে না থাকে, তাহলেও 

দং একদিনের মধো যে করে হোক দাবী মিটবে আপনার । অবশ্য বইএর দাম 

একুশ শিলিংএর মধো হওয়া চাই এমনি আরও অনেক রকম সুবিধা চাঁদ] 

দাতার! পেতে পারে। লণ্ডনে অসংখ্য কমাশিয়াল লাইব্রেরী আছে । শহরের 

বাইরেও এদের শখা রয়েছে। গ্রামে চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম। পরস্পরের 

মধ্যে ব্যবসায় সলভ প্রতিযোগিতা থকে বলে পাঠকেরা লাভবান হয়। 

কলকাতার পাক দ্বীট অঞ্চলে কমশিয়াল লাইব্রেরীর কয়েকটি শোচনীয় 

অনুকরণ দেখেছি । বলা বাহুল্য, নিত্য নতুন বইয়ের দাবী মেটানো এদের শক্তির 

বাইরে। আমদের জন্য এত বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু উপ্যক্ত পারিশ্রমিকে 

সেগুলো হাতে পেশছে দেবার মতো কোন প্রতিষ্ঠান নেই । সাধারণ পাঠকের 

পক্ষে পড়বার উপবুক্ত একটি বই সংগ্রহ করা যেকী কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রই 

জানেন। খোরাক জে'টে না বলে অনেককেই বই পড়া ছেড়ে দিতে হয়। 

হবধমাদের ধম ত্যাগের বেদনাদায়ক দংশ্য অনেক দেখেছি । প্রায়ই চোখে পড়ে 

বই পাওয়। যায় না বলে কত উদীয়মান বইখোর শেষ পযণ্ত তাস পাশার অড্গায় 

কিংব ফ:টবল ক্রিকেটের মাঠে ভিড়ে পড়ে । 

বই যাঁদের কাছে নিছক আনন্দের উৎন, এই বিপদের প্রতি তাঁদের দুষ্টি 

আকথণ করছি । 

[ কলকাতা বিশ্ববিদ)ালয়ে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ বিভাগের ছারছাতরীদের 

পুনগিলনোৎসবের ( ১৯৬৩ ) স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত ] 

“বিছ্যৎকে মানুষ লোহার তার দিয়! বাঁধিয়াছে, কিন্তকে জানিত 

মানুষ শবঁকে নিঃশব্দের মধ্যে বাধিতে পারিবে! কে জানিত 

সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, 

আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে? কেজানিত 
মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিবে, অতলপ্পর্শ কাল-সমুক্তের 

উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাকে বাধিয়! দিবে 1” 

রবীন্দ্রনাথ 
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স্বামী বিবেকানন্দেত্র গ্রন্থপঞ্জী 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মংখপত্র “গ্রন্থাগারের” ভূতপৃব' সম্পাদক শ্রীসৌরেন 

গাওগৃলীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ যে, এ কাগজের মাধ্যমে বিবলিওগ্রাফি ব! 

গ্রণ্থপঞ্জী” শব্দটি আযাদের খুব ঘরোয়া হয়ে গেছে। ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট 

পাওয়া কিছু ছাত্রছাত্রী হাতে স্লিপ অভাবে কা” কলম অভাবে পেন্সিল নিয়ে 

গ্রত্থপঞ্জী-আহরণে মেতে উঠেছেন। খুবই আশার কথা, আনন্দের বিষয় যে 

ছেলেমেয়ের! এ কাজে দিনের পর দিন কুশলী হয়ে উঠছেন॥ নিকট ভবিষাতে এদের 

ভেতর থেকে ব্রজেন বাঁড়ুজ্জে, পৃলিন সেন, প্রভাত ম.খংজ্জে গণ্ডায় গণ্ডায় বের 

হবেন, এ বি*শবাস আমার আছে। 

আসন, আমর। আজ একট! গ্রন্থপঞ্জী (কাংজর সবিধার জনো লেখক গ্রম্থপঞ্জী) 

সংকলনে হাত দি। কার গ্রদ্থপঞ্জী করা যায় যায়? রবীন্দ্রনাথ ?--না, ও'র গ্রশ্থপজী 

অনেকে করছেন। এ বছর যাঁর শততম জন্মজয়দ্তী পালিত হচ্ছে, সেই বীর সৈনিক 

সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের একটা গ্রদ্থপঞ্জী তৈরী করলে মন্দ হয় না। 'ম্বামী বিবেকা- 

নন্দের গ্রন্থপঞ্জী, কথাটার মানে হ'ল--(১) স্বামীজী রচিত বই, ও তথ্য অনুবাদ 

সঞ্কলন ইত্যাদির তাপিক।। (২) -স্বামীজী সম্পকিতি বই ইত্যাদির ত/লিকা। 

কেবল বই নয়, নানাদেশের নান।ভাষার পত্র পত্রিকা ও খবরের কাগজে স্বামীজীর 

বাণী, স্বামীজীর চিন্তাভাবনা এবং শ্বামীজীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও আলোচনা 

ছড়িয়ে আছে । সম্পূণণগ গ্রদ্থপঞজীতে এগহলোকেও ধরতে হবে । 

প্রথমে উপকরণ ঠিক করা যাক । ৫১৩" কাড* ক্যাটালগের পক্ষে সংবিধাজনক 

হলেও গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর কাজে চিলপ বেশী সুবিধার হয় ।” গ্রন্থপঞ্জীর প্রকৃতিভেদে 

স্লিপ ছোট বড়ে। হতে পারে। যদি গ্রন্থপঞ্জীর্কে সটাক ও বর্ণনামূলক করতে 

চান তবে আকারের গিলপ নেওগাই সুবিধাজনক ॥ স্লিপ যদি কলটানা হয় তবে 

তে৷ একেবারে পোয়াবারো॥ কিছু স্লিগ সব সময় আপনার পকেটে, ব্যাগে, থলি 

ব।ঝ.লিতে রেখে দেবেন। যতোই কাঙ্গ এগোবে, ততোই দেখবেন কেমন একটা 

নেশা আপনাকে পেয়ে বসেছে । এ অবস্থায় দেশ? বা অমৃত পড়তে গেলে 

দেখবেন চোখ আপনার কেবলই বিজ্ঞাপনের দিকে ছুটে চলেছে । যেখানেই 

'বিবেকানদ্ব? শব্বটি চোখে পড়ছে, সেখানেই আপনার ভোখ বড়ো হয়ে উঠছে, 

নিঃ*্বাস বন্ধ হয়ে জাসছে। ভাবছেন এইবার একট। বই (ইংরেজীতে 'এনদ্রি' ) 
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পেলাম ॥। কোন একটা দরকারী বই পেলেই সেটাকে স্লিপে লিখে ফেলবেন। 

এ প্রসঙ্গে একট। কথা মনে রাখা দরকার ॥ যেখান থেকে আপন'র কাজে লাগ। 

বইটার খোঁজ পেলেন, সেটা ছ্লিপের কোন একটা কোণে (বাঁদিকের নিচের কোণ 
হলেই ভালে। ) লিখে রাখবেন । নিজের স্মতিশক্তিকে বেশী বি*বাস করবেন নাস" 

ওটি কম বি*বাসঘাতক নয় । যখন কাজ আকারে বড়ো হয়ে উঠবে, তখন দেখবেন 

অনেক কিছুই মনে করতে পারছেন না। তাই এই সাবধ'নতার কথা বললাম । 

স্বামীজীর গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করবেন বলে দং়শ্লুতিজ্ঞ হয়ে কাজে নেমেছেন তো! 

একটু নেপথ্যে আলোচন। করে নি। স্বামীজীর জীবনী পড়া আছে? তাঁর জীবনের 
কিছু কিছু প্রধান ঘটনা জানা থাকা অতান্ত দরকার। যেমন ধরুন, আমেরিকায় 

হ্বামীজী প্রথমবার কোন সালে গেলেন, বিম্বধম'মহাসভ1 (পালণমেন্ট অব 

রিলিজিয়দ্স ) কবে বসেছিল, স্বামীজী ভারতবষে' ববে ফিরলেন, কলকাতায় কখন 

এসে পৌঁছলেন ইতটাদি। এসব দিন আপনার জান না থাকলে আপনি কোন- 

তারিখের পত্র পত্রিক। বা খবরের কাগজ দেখবেন? স্বামীজীর অন্তত একট। জীবনী 

পড়। না থাকলে কাজ করতে অসুবিধা হবে । মত্যদ্ুনাথ মজুমদারের “বিবেকানন্দ 

চরিত” বইখানি সবচেয়ে আগে পড়া দরকার। এরপর বিস্তৃততর জীবনী যেমন 

প্রথমনাথ বসুর স্বামী বিবেকানন্দ? (দ্ভাগে) বা অদ্বৈত আশ্রমের এলাইফ” 

( বত'মানে একখণ্ডে প্রকাশিত ) পড়া যেতে পারে। বহু নতুন তথা পাওয়৷ যাবে 

মহেন্দ্র দত্তের "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাবলী” (তিনভাগে ) বইটির মধ্যে । 

লীবনীর পর পড়! দরকার হ্বামীজীর 'পত্রাবলী, জন্মশতবষ" স্মরণে উদ্বোধন থেকে 

ষে "ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে তার ষষ্ঠ, সগ্তম এবং অন্টম 

খণ্ডে সবশংদ্ধ ৫৫২টি চিঠি ছাপা হয়েছে । নানাদিক থেকে এই চিঠিগলি মুল্যবান। 
মে।জ্দা কথা, যে কমাস স্বামীনীর গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে আপনি বাস্ত থাকবেন, সে 
কমাস স্বামীজীর জীবনী, পত্রাবলী ও গ্রন্থাবলী (কমগ্লিট ওয়াক'স) আপনার 
নিত্যসঞ্গী হোক । 

এবারে চাই কিছু রেফারে'স বই। তাই না? উদ্বোধন কাধণলয় (গ্বমীজীর 
বাংল বই যেখান থেঁকে প্রকাশিত হয়), অদ্বৈত আশ্রম (স্বামীজগীর ইংরেজী 
বইয়ের প্রকাশক ) -এর ক্যাটালগ নিশ্চয়ই জোগাড় করবেন। কয়েকট! গ্রদ্থপঞ্জী, 
যেমন, “দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি'র সংখাগুলি (চারটে বাধিক সংখ), 
১৯৫৮--+১৯৬১ আর ১৯৬২ সালের তিনটে বৈমাসিক সংখ্া।) বিশেষতঃ “জাতীর 
গ্র্থপঞ্জী, বাঙ্গলা”'র সংখ্যা দুটি এবং সাহিত্য আকাদেমী প্রকাণিত "দি ন্যাশনাল 
বিবলিওগ্রাফি অব ইন্ডিদ্নান লিটারেচার ১৯*১--১১৫০' দেখতেই হযে। সাহিতা 
আকাদেমির বইটি গ্রন্থপজ্জী জগতে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন । এটির প্রথম ভাগ 
৯৯৯১ থেকে ১৯৫৩এর মধো মূলত ভারতে প্রকাশিত অসমীা, বাঞ্গালা, ইংরেজী 
'এধং গুজরাতি বইএর পরম নিভযোগ্য তালিকা । এছাড়া কয়েকটি বড়ো বড়ো 
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লাইব্রেরীতে আপনাকে যেতে হবে। যেমন, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদ গ্রন্থাগার, রামমোহন লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় 
গ্রন্থাগার ইত্যাদি । পত্র পত্রিকার মধ্যে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কাগজ উদ্দববোধন', 
প্রবহদ্ধ ভারত' 'বেদান্তকেশরী” ইত্যাদির পাতা ওলটাতে হবে। মাদ্রাজ থেকে 

প্িশ্ববাদিন নামে যে পত্রিকা বের হতো, তার পাতায় পাতায় কতো না খবর আমাদের 

অগোচরে থেকে গেছে । পত্রিকাটি বত'মানে দংচ্প্রাপা । বেলহডুমঠের গ্রন্থাগারে, 

থ*ব সম্ভব, সম্পূর্ণ ফাইল আছে। এ সব কাগজে স্বামীজীর গ্রন্থ ও স্বামীজী 

সম্পকি'ত বছ গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থাকতো । বিজ্ঞাপন তালিকায় এমন অনেক বইয়ের 

খবর আছে, য। কোনে। গ্রম্থপঞ্জী বা গ্রন্থাগারে অন্তরভূর্ধি হয়নি । 

হায়, এতেই ষদি আপনার সব ঝামেল৷ চুকতো ! আপনার গ্রন্থপঞ্জীকে যদি 
সত্যিকার মধণদ1 দিতে চান, তাহ'লে সময় করে চলে যান আলিপরের বেলভে- 

ডিয়ারে, জাতীয় গ্রণ্থাগারে । ঘবেগ্গল লাইব্রেরী ক্যাটলগ' দেখতে চান-কোন 

সাল থেকে শুক করবেন? স্বামীজীর বিখাত চিকাগো বক্তৃত। ১১ই সেপ্টেম্বর, 

১৮৯৩) স্বামীজীর সাফলোর খবর এদেশে এসে প্শোছেছিল নভেম্বর মাসের 

মাঝামাঝি । ১৮৪ থাঁচ্টাব্দে শ্বামীজীর চিকাগো বজৃতা এদেশে ছাপা হয়েছে। 

২৪শে জানযয়ারী, ১৮১৪ খাণ্টাব্দে স্বামীজী আমেরিকা থেকে লেখা এক চিটিতে 
লিখছেন, "মামি আমাদের ধমের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, 

তৎমম্বন্ধে একটি সংবাদপর হইতে কায়। পাঠাইয়া দিলাম--এই ক্ষব্রু বক্তৃত।টি 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয়-ভাষায় অনুবাদ কর ।” (পত্রসংখা ৭৭ )। 

সতরাং ১৮৯৪ থেকে “বঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ ও বিভিন্ন রাজোর কোয়াটালি 

লিষ্ট, ধারাবাহিক ভাবে দেখে যেতে হয়। এইসব ক্যাটালগ অমূলা 'রদ্বখনি 

পণ" মণিজালে? | 

' স্বামীজীর রচনা দুটি ভাষায় । মুখাত ইংরেজীতে, তার বেশীর ভাগই বক্তত1। 

কিছু চিঠিপত্র আর কবিতাও আছে। বাংলায় স্বামীজীর মৌলিক রচনা মব"সাকুলো 

চারটি বই--গ্রাচা ও পাম্চাতো, বতরমান ভারত, ভাববার কথা ও পরিব্রাজক । এর 

ওপর চিঠিপত্র এবং কবিতা । ফরাসী ভাষায় লেখা স্থামীজীর দুটো চিঠি পাওয়া 

গেছে। কয়েকটি চিঠি সংস্কৃতে লিখেছিল্নে॥ সংস্কতে কয়েকটি স্তোন্রও 

রচনা করেছিলেন । 

গ্রদ্থপঞ্জী সংকলন করতে গিয়ে দেখবেন স্বামীজী একটি গানের বই সংকলন 
করেছিলেন। অবশা ঠিফভাবে বলতে গেলে স্বামীতী তখনও সন্নাস নেন নি। 
অথৎ লরেন্দ্ুনাথ দত্ত এবং বৈঞণবচরণ বসাকের সংকলন ও সম্পাদনার এ বইটি 

'সঞ্গীতকৎ্পতক? নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রকাশকাল ১৮৮৬ খীষ্টান্দ। 

বৈধচরণ বসাক বইটি ভূমিকা “বিশেষ কথায়' লিখেছেন, “প্রায় একধৎসর অতীত 
হইল, ইহার সঞ্কলনকার্ধা আরম্ভ হইয়াছে । শ্রী ফ্ত বাব নরেপ্টুনাথ দত্ত বি, এ, 
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মহ/শয়ই প্রথমতঃ ইহার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিশেষে তিনি নান! 

অলধ্ঘনীয় কারণে অবসর ন৷ পাওয়ায় ইহা শেষ করিতে পারেন নাই 1৮ ন্যাশনাল 

লাইব্রেরীর বাংলা ক্যাটালগে বইটি নরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে রাখ হলেও এঁ নর়েন্দ্ুনাথ 

দত্ত ষে পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন এটা কাটালগারের 

জানা ছিল না॥ অবশা বেলড় মগ গ্রন্থাগারে এ বইয়ের দুটে। কপি বিবেকানন্দের 

বই হিসাবে রাখা আছে। তাছাড়া মহেশ্দ্রনাথ দন্ত তাঁর “ম্বামী বিবেকানন্দের 

জীবনের ঘটনাবলী; বইটিতে লিখেছেন যে, স্বামীজী তবলা শেখানোর উপর একটা 

বই লিখেছিলেন এবং তা বেলডমঠ গ্রপ্থাগারে আছে । এ কথাট! আমাদের মনে 

রাখতে হবে যে, মহেম্দ্রনাথের সব কিছু বল৷ তাঁর স্মংতিশক্তির উপর নিভ'র করে। 

দ' একটি বিচৃ্যতি হয়তো আছে ॥। তাই ধরা যেতে পারে যে, এ বইটি 
স্বামীজীর লেখা । 

এদের প্রকাশিত বইয়ের খবর মোটামুটি কোথায় পাওয়া যাবে তা আমরা 

দেখলাম । কিন্তু পাশ্চাত্য প্রকাশিত বইয়ের হদিস কোথায় পাব? দংটি লাইব্রেগীর 

ক্যাটালগ আমাদের খুবই সাহাযা করতে পারে-(১) লইব্রেরী অব: কংগ্রেস এবং 

(২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগ ॥ বিবেকানন্দ-গ্রন্থপঞ্জী সন্বেলনে অবশ্য দ্বিতীয়টির 

সাহাযা বিশেষ পাওয়া যাবে না । কেননা ইংরেজী ভি? (৬159181092099 ) অক্ষর 

পধ“ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম ক্যাটালগ এখনও বের হয়নি । লাইব্রেদী অব: কংগ্রেস 

ক্যাটালগে (লেখক ও বিষয় সূচী) কেবল ইংরেজীই লয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 

বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের খোঁঞ্জ পাওয়া যাবে? তা ছাড়া, আমেরিকায় 

প্রকাশিত স্বামীজীর বইয়ের খবব ণকিউমিউলেটভ বুক ইনডেক্স (সংক্ষেপে সি বি, 

আই) এবং ইংল্ডে প্রকাশিত বইরের খবর "দি ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফি' 

(সংক্ষেপে বি, এন, বি, )-তে পাওয়! যেতে পারে। স্বামীজী সম্পকিত বইও দ্ুটে। 

গ্র্থপঞ্জীতে অন্ত হয়েছে । 

আপনি কিন্তু সব বই দেখছেন আর স্লিপ লিখে ঝুলিতে ফলছেন ॥। একই 

বই হয়তো এল সি' (লাইব্রেরী অব কংগ্রেস) ক্যাটালগ আর'সি, বি, আইতে 

পেলেন। কুঁড়েমি করে 'এ বইট। বোধ হয় আগে পেয়েছি, বলে কোন বই ছেড়ে 

দেবেন না। যব! পান দণ্হাতে কুড়িয়ে ঝলিতে ভরবেন , পরে হরতে। দেখা 

যাবে, একই বইয়ের দশ-বারোটা স্লিপ লেখা হয়েছে--তা হোক। তবু খাটনির 
ইকনমি করে একটা বই হারানোর চেয়ে, একট? খেটে দশ-বারোট। স্লিপ একই 
বইয়ের জন্যে লেখা শ্রেয় । তাছাড়া, আগেই বলেছি নিজের স্মৃতিশক্তিকে বেশি 

বিশবাস করবেন না। 

গ্থামীগীর বই পাশ্চান্তের বছ দেশে অনুদিত হয়েছে । ফান, জামণনী। 
ইতালি, লাতিন আমেরিকা, নেদারল্যান্ডস: সুইজারলযাণ্ড, অন্তরীরা, ইত্যাদি দেশে 

দেঁকে শ্বামীজীর বই বের হয়েছে । এল সি” তো আছেই, তাছাড়া বিভিন্ন রাগোর 
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জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দেখা দরকার । স্বামীজীর বই বা স্বামীজী সম্পকিত বইয়ের অনুবাদ 

খোঁজার ঝামেল' অনেক অনেক সহজ । ১৯৩২ থেকে ১৯৪ সাল পর্যন্ত ন্টার- 

ন্যাশনাল ইন:ছ্টিটিউট অব ইনটেলেক5য়াল কো-অপারেশন? অন,বাদের একট 

আমন্তঞ্জণতিক গ্রন্থপঞ্জী বের করেছিলেন । এগ্রন্থপঞ্জী নব পধণয়ে ইউনেসকে। 
ছবারা “ইনডেক্স ট্রানশ্লেসানাম* নামে ১৯৪১ থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত হচ্ছে। 

১৩টি খণ্ড ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে । এক বছরে একট! দেশে যে যে বই অনুবাদ 

প্রকাশিত হয়েছে তার অতি নিভরযোগ্য বি*বস্ত খবর পাবেন এ বইয়ের মধ্যে । 

খুই আনন্দের কথা যে, এ বইয়ের ভারতায় সংস্করণ "ইনডেক্স ট্রানশ্লেসানাম 

ইন্ডিকেরাম নামে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর শ্রীঞ্বিজেদ্ূলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ো!গে 

প্রকাশিত হয়েছে । 
পাধ্চান্তা ভাষায় এবং জাতীয় ভাষার মধ্যে প্রধানত বাঙগাল। ভাষায় প্রকাশিত 

বইয়ের খোঁজ আমরা করলাম । ভারতীয় ভাষাসমহে, বিশেষভাবে হিন্দী, মারাঠী 

ও দক্ষিণ ভারতীয় ভাষাসমূহে স্বামীজীর বই বছ সংখ॥ায় অনুদিত হয়েছে । সে সবও 

গ্রথপঞ্জীতে ঢোকাতে হবে বই কি। 

এইভাবে বহু জায়গায় তল্লাশ করে, বন্ধ আয়াস করে, বহু ব্যয় করে, বহু দেশ 

ঘুরে স্বামীজীর বই সংগ্রহ করন। তারপর আপনার তালিকাকে ঘসেমেজে, 

সাজিয়ে, পালিশ করে বাজারে ছাড়তে হবে পন্ডিইদের দি আকর্ষণ করে, কিন্তু 

সে আর এক কাহিনী । 

[ষোড়শ বঙ্গীর গ্রন্থাগার সন্সেলনে শ্রী ঘে'ষ স্বামী বিবেকানন্দর গ্রন্থপঞ্জী 

সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং গ্রম্থপঞজীর খালমসল্ল! সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে 

অনুরূপ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন । এই প্রবম্ধট ক'লকাতা বিদ্বব্দিযালয় গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান ছাত্রদের পুনমিলনোদ্পব (১৯৬৩) উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ থেকে 

পহনমৎদ্রিত ] 

বনবিহারী মোদক 

্রন্থাগাল্রেত্র উপার্জন-সহায়ুক ভুমিক। 

ক্ষুধার্ত মানৃষের কাছে জ্ঞানচ্চার আবেদন জানানোট। বিরাট, একটা পরিহাস 

ছাড়া আর কিছুই নয়। সংকান্ত ঠিকই বলেছেন £ 

ক্ষুধার রাজে] পৃথিবী গদাময় 

পুণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি." 
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গ্রদ্থপাঠের দূরপ্রসারী সফল আর জ্ঞানচচণর আত্মক উপকারিতা সম্বন্ধে যত 

বক্তিমেই আমরা ঝ'ড়ি না কেন, নিরম্ন মানৃষের কানে সে সব বক্তিমে নিশ্চয়ই মধু 

বধ'ণ করবে না। গ্রন্থাগারের সম্প্রস'রণ কর্মস্ীর ব্যথতার এটাও একট। বিশেষ 
উল্লেখ্য কারণ । 

গ্রদ্থাথার ক্ষুধাতকে অন্নদান করতে অক্ষম-__অতুযৎসাহী গ্রদ্থাগারসেবীর:ও 

একথা শ্বীকার করবেন। কিন্তু নিজের হাতে অন্নদান করতে ন৷ পারুক, অন্ন 

জোটাবার পথগুলোও কি গ্রন্থাগার বাংলে দিতে পারে না? গ্রন্থাগারের পক্ষে 

এটা যে শুধু সম্ভব তাই-ই নয়, অন্নাভাবগ্রগ্ত এই বতুক্ষং দেশে এইটেই 
গ্রদ্থাগারের অনাতম কর্তব্য হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। আঘথিক সমস্যাই 

মানব সমাজের সবচেয়ে মৌল সমস্যা, মাকপবাদও এই কথাই বলে। কিন্তু 

এ-পোড়াদেশের শিক্ষানিয়ামকেরা গ্রন্থাগারের এই গকত্বপুণ* ভূমিকাটি সম্বন্ধে 

আজও অনবহিত। 

জনগণের জীবনসং্রাম এবং রুজি-রোজগারের ব্যাপারে গ্রন্থাগার যদি সক্রিয় 

সাহাযোর হস্ত প্রসারিত করতে পারে, দেশ ও জাতির পক্ষে সেটা হবে অশেষ 

কল্যাণকর । বই পড়াকে নিচ্প্রয়োজনীয় বিলাস মনে করে আজ যাঁরা গ্রন্থাগারের 

ছায়াও মাড়ান না, সাহাষা গ্রহণের জন্যে তাঁরাই কাল সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন । 

দেশের ধনবিনিয়োগের সংগে শিক্ষিত ও কুশলী কমীর শ্রমের সমন্বয় সাধিত 

হওয়ায় রাত্রের অথনৈতিক গ্রগতিও ত্বর'ন্বিত হবে। বৰহুসংখাক উদ্যমশীল 

পাঠক ও জিজ্ঞাসংর সেবা করার সুযোগ পেয়ে গ্রদ্থাগারও তার আদশ“কে 

সফল করতে পারবে । 

কিন্তু এখানে সাফল্যের পথে বাধাও বিগ্তর। বেকার সমস্যার ভয়াবহতা এবং 

ভবিষ্াত সম্পর্কে নিরাপত্তবোধের অভাব এখন এমন একটা পষণয়ে পেশছেছে 

যে, এর সমাধান প্রায় অনন্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু অনার এবিষয়ে কিছু 
করুন ব৷ না করুন, অমের৷ গ্রশ্থাগ্রারকর্মীরা আমাদের দারিত্বট্কু সংম্ঠ:ভ'বে প'লনের 

জন্যে অবশ্যই চেষ্টা করব । এজন সৃপরিকজ্িপিত একটি কম“পন্থা নিয়ে আমাদের 

অগ্রসর হতে হবে। কর্মপম্থাটি হবে ত্রিগুখী £- 

(৯) পুরো বেকারদের কঘপ্রাশ্তিতে সাহাষ্য 

€২) আধ'বেকারদের আথিক উন্নতির সহায়তা এবং 

(৩) কম্ণরতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহাব্য 

এইবার উপায় তিনটিকে আলাদ। আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখলেই গ্রন্থাগার 

তার ইতিকত'ব্যের দিগদশ*ন লাভ করবে-_ 

১। পুরে! বেকারদের কম প্রাপ্তিতে সাহায্য £ 
(ক) *পরীক্ষোত্তীণ' ছাত্রদের জন্যে বিম্ববিদ্যালরগুলোতে আজকাল যেমন 

এমঞ্পায়মেন্ট বরো স্থাপিত হচ্ছে, অনুরূপ কাল গ্রন্থাগারেও সাফল্যের দংগেই 
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সম্পাদিত হতে পারে । কমপ্রান্তির সম্ভাব্য উৎসস্থলগুলোর যা কিছু খোঁজ-খবর, 
কমপ্রাথার৷ এখান থেকেই তা পেতে পারেন । নিয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংগে 

যোগাযোগ রক্ষা করলে, কমপ্প্রাথাঁদের জ্ঞাতবা সমস্ত বিবরণী এবং আবেদনের ফরম 
প্রভ-তিও সংগ্রহ করে রাখা ষাবে! 

(খ) কোন বিশেষ একটি পদ পেতে হলে যে শিক্ষাগত যোগাতা ও শিক্ষণ 

দরকার, তার কোনটি কার পক্ষে সবিধেজনক, গ্রদ্থাগার তারও পথনিদে'শ দিতে 

পারে । এগহলো ঠিকমত জানে না বলেই, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের 

ছেলেমেয়েরা অন্ধকারে পথ হাতাড় বেড়াতে বাধ্য হয় এবং নিজেদের বাথতাবোধের 

গপানি ও অবসাদ সমাজমনেও সন্চারিত করে দেয় । 

(গে) চাকরীতে.বা শিক্ষণের পঠঠকমে ঢ.কতে আআডমিশন টেচ্ট-জাতীয় যেসব 

পরীক্ষার বাধা আজকাল ডিঙোতে হয়ঃ সেগুলোর প্রস্তুতির জন্যও গ্রদ্থাগার 

যথেষ্ট সাহায করতে পারে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং ইস্কুল- 

গুলোই আজকাল এ-ব্যাপারের একমাত্র কান্ডারী সেজে বসেছে এবং বেপরোয়া 

শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে । আম্তঞ্িকিতার সংগে সচেম্ট হলে গ্রন্থাগার কিন্তু এদের 

চেয়েও যেগ্যতর সহাঃক হিসাবে সাফলালাভ করতে পারে ঃ কেনন৷ গ্রন্থাগার তার 

সংগ্রহে, প্রয়োজনীয় সমগ্ত রেফারেন্স বই-ই রাখতে পারে, কোচিং কেন্দ্রুগখলোর 

পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় ॥। তাছাড়া, গ্রন্থাগার তো এদের মতো শৃধ্ পকেট ভারি করার 

মতলব নিয়েই একাজে নামবে না, সে পরিচালিত হবে জনসেবার ব্রত নিয়ে । 

ইন্টারভিউ প্রভ্তিতে উৎরে যাওয়ার ব্যাপারে সাহাযাদানের ক্ষমতাও গ্রন্থাগারের 

যথেষ্ট আছে । হিন্দ,্থন ইয় রব,ক, কারেন্ট এাফেয়াসণ ব্ষপ্জী প্রভৃতি সাধারণ 

কোষগ্রদ্থও এ বিষয়ে অসাধ্য সাধন করতে পারে । আমার লেখা সাধারণ গ্রন্থাগারে 

অনুলয় সেবা, প্রবন্ধের এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

(ঘ) অতিসাধারণ এবং ছোটখাট অনেক ব্যাপারেও কম্প্রাথাদের অনেক 

অসংবিধে পোয়াতে হয়॥। এ বিষয়ে মফঃস্বল এবং পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের 

দুভেণগ্ন আরও বেশী । কোনে। গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে সা্টি ফকেটের নকল- 

গুলো যথা সময়ে প্রতায়িত (৪6960) করার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে, 

অতান্ত মেধাবী একটি ছেলে ভালো একটি সংযোগ হারিয়েছে--এরকমও দেখেছি। 

অনুরূপ ঘটনা আরও যে কত ঘটেছে, তার সঠিক খবর কে রাখে? গ্রদ্থাগার একট সচেঞ্ট 

হলে, বেকার এবং কমপপ্রাথীদের এইসব ভোগান্তি কি একটহও লাঘব করতে পারে না? 

€ে) জীবন সংগ্রামে বাঙ'লীর পশ্চাদপসরণের কারণগৃলো। বারংবাধ্ধ যাঁর। 
চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, প্রাতঃদ্মরণীয় সেই সব ম্হাপহরুষদের 

রচনাকে বাংলার যুব সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারলে, সেট। প্রকৃতই একটি 

মহৎ কাজ হবে। আচাষ' প্রফল্লচন্দ্ের রচন। পাঠ করলে, হতাশা ও অবসাদে 
জাত 

* গ্রদ্থাগার+-৬,্ম বর্ধ ৮ম লংখা। (অগ্রহারণ, ১৩৬৭ ) প$ ৩০০ 



৬৬ গ্রন্থাগর জ্যেষ্ঠ 

মুষড়ে-পড়া দিগ্ভ্রা্ত বেকার ছেলেদের দ-চারজনও কি নতুন প্রেরপায় উজ্জীবিত 
হবেনা? ভুদেব মুখংজ্জের লেখা কি বেকার যৃবমানসে নতুন আশাবাদ সঞ্চারিত 

করবে না? সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত গ্রণ্থাদির মধ্যে দেবজ্যোতি বমণের 'বাষ্গালা 

ও বাঞ্গালী' প্রভৃতি রচনাও জীবিকজ“নের ক্ষেত্রে বাংলার য্বশজিকে নতুন পথের 

সম্ধান দিতে পারে। 

২। আধাবেকারদের আর্থিক উন্নতির সহায়তা £ 
আংশিক সময়ের কাজে নিযুক্ত বা অন্রপ কিছুদিনের জন্যে নিয়োজিত ব্যক্িদের 

আমরা আধা-বেকার নামে অভিহিত করতে পারি। এদের এবং পরবতাঁ আলে চা 

৩ নম্বরের বিষয়টি €(কিমারতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহাযা? ) সম্বন্ধে সংক্ষেপে 

আলোচন] করলেই চলবে । কারণ, পুরো বেকারদের মতো এদের দং*শ্রেণীর 

অবস্থা অতটা শোচনীয় নয়। যেকোনো একটাস্থায়ী আয়ের পথ দেখিয়ে বা ধরিয়ে 

দিতে পারলেই এদের সমস্যা অনেকটা মিটে যায় । হস্তশিজপ বা ক্ষদ্রায়তন শিজ্পই 

এ'দের পক্ষে সবেণত্তম ॥ তাছাড়া, সম্পৃণ* বেকারদের সম্পকে আগে যে সব 

ইতিকত'“ব্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তার অনেকগুলো এই দুই শ্রেণীর বেলাতেও 

অনেকাংশেই প্রযোজা। 

কলেজ-পাঠ্য কেতাবে এদেশের চাষীদের জনো অনেক হাঁহুতাশ দেখি। 

বছরে মাত্র কয়েকট। মাস তাদের কাজ । তারপরই তাদের আলসেমির পালা ॥ এদের 

£1200100100100? যে সহজেই 19০৮1]5 ০1151500, হবে, তাতে আর অবাক 

হওয়ার কি আছি? যাহোক একটা হাতের কাজ এদের ধরিয়ে দিতে পারলে, 

নিয়মিত আয়ের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হতে পারে । এর আরেকটি সফলও ভেবে 

দেখবার মতো। সংজনাত্মক শিক্পকরে" দক্ষতা অজনের মনস্তাত্বিক সফল হিসে.ব 

সমাজ মনের সাংস্কৃতিক বিকাশও এতে ত্বরান্বিত হবে। 

৩। কম'রতদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য ঃ 
বাংলাদেশের কলকারখানাতেও বাঙালী শ্রমিকরা আজ অবাঞ্িত। অফিসের 

কাজকমেও দক্ষিণ ভারতীয়দেরই বেশী সমাদর । এর মলে সতিই কি কোনো 

কারণ নেই ? বাঙ'লীর ছেলেরা সতাই কি মনপ্রাণ ঢেলে থাটে? মনে মনে এসব 

কথা আমর] সবাই বুঝি । কিন্তু প্রতিকারের ব্যাপারে নিজেদের ক্ষ, দ্র সামথ এবং 

সমস্যার বিপৃলতার দোহাই দিয়ে আমরা চপ করেই থাকি । শ্রীরামচন্দের সেতুবন্ধনের 

কাজে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীরও কিছু অবদান ছিল, আমাদের গ্রম্থাগারকরমীর। কি সেকুও 

করতে পারেন ন৷ ? 
কমা পিছু উৎপাদন সারা দুনিয়ার মধ্যে এদেশেই সবচেয়ে কম । শহধ, মখের 

কথায় তে! চিড়ে ভেজে না, কাজও কিঝিং কিফিং কর! দূরকার এবং তা হওয়। চাই 
সঠিক ,পদ্ধতিমাফিক। তবেই তো দক্ষতা বাড়বে । বৃত্তিশিক্ষার 17900 1১০০ 

প্রভৃতি এবিষরে খংবই সাহাষ। করতে সক্ষম । গ্রম্থাগারই এসবের ভান্ডারী, কাজেই 



১৩৭০ ] গ্রন্থাগারের উপার্জন-সহায়ক ভূমিকা ৩৭ 

ট্রমবিমৃখ বমীদের শিখিয়ে পড়িয়ে উদামশীল ও দক্ষ করে তোলার কত ব্য এবং দায়িত্ব 

তো তারই। 

শুধ গতর খাটাতে উৎসাহিত করলেই যে কম্ীদের দক্ষতা হু-ছ করে বেড়ে 

যাবে- এটা আশা করা ভুল। জাতির! সামগ্রিক ভাবপরিমন্ডল ফাঁকি ও চালাকিকেই 

আজকাল উপাস্য করে নিয়েছে । এট দূর করা একদিনের কাজ নয়। সংস্থ 

আদশবাদ জাতির মনে পরিব্যাপ্ত করে দিতে হলে, জাতির মানস চেতনায় ধৈষসহকারে 

রসদ ঘহগিয়ে যেতে হবে । প্রেরণ। সঞ্চারী সদ: গ্রদ্থই সেই একান্ত প্রয়োজনীয় রসদ । 

সে রসদ যোগাবার ভার গ্রন্থাগার সেবীরা ছাড়। আর কে নেবেন? 

উপধুজ্ঞ তিন শ্রেণীর লোকের উপকারের জনা,, গ্রদ্থাগারে এদের প্রয়োজনমাফিক 

বই সংগ্রহ করতে হবে । এইসব বই পৃথকভাবে রক্ষিত হওয়াই বাঞ্চনীয় । কেন্দ্রীয় 

[01:60091956 0৫ 1২5561616106176 8100 719101105 কর্তৃক প্রকাশিত বত্তি-পুস্তিকা- 

সমৃহ, আডংমিশন টেজ্টের বই, ক্ষুদ্রায়তন কুটিরশিজ্প ও হাতের কাঙ্জের নিদে€শিক। 

এই সংগ্রহে ফ্থান পেতে পারে। সমস্ত বই একই জায়গায় রক্ষিত হওয়ার ফলে 

এগুলোর ব্যবহারেরও খুব সৃবিধে হবে, কম প্রার্থীদের মনোবলও তাতে বৃদ্ধি পাবে। 

বহিঃশব্রুর আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলার জন্যে সরকার এখন সামরিক 

প্রস্তুতির দিকে মন দিয়েছেন। সামরিক বিভাগের ছোট বড় নানা রকম পদেই 

আজকাল লোক নেওয়া হচ্ছে। পাড়।-গাঁ এবং মফঃম্বলের তরুণেরা সব সময় 

এগুলোর খোঁজ-খবরও পায় না ॥। আর কিছু না হোক, সংবাদ পত্রাদিতে মদ্রিত 

নিয়োগ সমপকিত বিজ্ঞপ্তি গ্রভতির কাটিং উপযংক্তভাবে ডিসগ্লে করতে পারলে' 

তাতেও তো কিছু লোক উপস্থিত হতে পারে। আমাদের গ্রম্থাগারসেবীরা কি 

এটুকুও করতে পারেন না? এ কাজে সাহায/য করতে পারলে শুধ্ যে কমপ্রাথাদেরই 

উপকার হবে, তাই-ই নয় । বনহুসংখ্যক উদ্যমশীল যুবকের সেবা পেয়ে সামরিক 

বাহিনীও অজেয় হয়ে উঠবে, দেশেরও শক্তিবৃদ্ধি হবে। 

জনপ্রিয় একটি ৫দনিকপত্র হালে “কে'ন জীবিকা? শিরোনামায় একটা ফীচার 

বের করেছে। চাকরীপ্রাথীদের জ্ঞাতব্য অ;নক খবরই তাতে থাকে । জীবিকার এক 

একট। লাইনের, অনংন্্প খবরাখবর একত্রিত করে সংগ্রহের মধ্যে রাখতে পারলে! 

সেটাও অনেক লোকের কাকে আসবে। | 

নানা ধরণের €৩০7310811065 উদ্ভাবিত ও চালু হওয়ার ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 

আজকাল ক্রমেই খুটিনাটি সবন্ব ও যাদ্বিক হয়ে উঠেছে । জনগণের প্রাত্যহিক 

জীবনের নিত্যসাথী হতে হলে, এ প্রবণতার সঙ্গে তাল রেখে গ্রম্থাগারকে তার 
মানবিক দ্িকটাকেও বাড়িয়ে তুলতে হবে । ক্ষুধিত মানুষের অন্নসংস্থানে সাহায্য 

করতে পারলে, সেটা হবে এদিকে একট স্মরণীয় পদক্ষেপ । কৃতজ্ঞ পাঠকের 

কমবধমান উপস্থিতি ও সেবাগ্রহণকেই আমরা সেদিন আমাদের চিরবাঞ্িত হিসেবে 

মাথ পেতে নেধ । 



বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৫) আইসজ্যাও 

আইসল্যান্ড আকারে আয়ারল্যাণ্ড থেকে কিছু বড় এবং ইংলম্ড থেকে কিছু ছোট । 
লোক সংখা। হ'ল ১৮৫ হাজার । এই লোক সংখ্যার ৭৫ হাজার হ'ল রাজধানী 
110৬1 এর অধিবাসী ॥। আইসল্যান্ডে প্রায় ২০টি শহর আছে ॥ এক একটি শহরে 
অধিবাসীর সংখ্যা ৭০০ থেকে ৯০০৪ । 

জাতীয় গ্রস্থাগার ? 

আইসল্যান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপৃণ* এবং প্রাচীনতম গ্রন্থাগার হ'ল জাতীয় 
গ্রদ্থাগার €(17800510915985981) 1515009 )1 ১৮১১ সালে এটি স্থাপিত হয়। 
আইনান,গ ব্যবস্থা অনুযায়ী এই গ্রন্থাগারে নতুন প্রকাশিত পৃস্তকের ১২ কপি এবং 
সমস্ত পত্রপত্রিকার ৮ কপিজমা দিতে হয়। ২কপিকরে পুস্তক ও পর্র-পত্রিক৷ 
এই গ্রন্থাগারে রেখে বাকীগহলি বিভিদ্ন গ্রন্থাগারে বিতরণ করা হয়। গ্রন্থাগারে 
বত'মান পুস্তক সংখ্যা ২৩ হাজার । প্রতি বৎসর পুস্তক ক্রয়ের জন; বরাদ্দ 
অর্থের পরিমাণ প্রায় ১৫ শত পাউণ্ড ॥ বত'মান গ্রন্থাগার গহটি স্থানাভাবের 
ফলে নতুন একটি গৃহ নিমণণের পরিকহপনা বিবেচনাধীন আছে । বি*ববিদ্যালয় 
গ্রদ্থাগারটিও হয়ত এই নতুন গ,হে স্থানান্তরিত হবে। 

আইসল্যাশ্ডের সংপ্রাচীন মূল্যবান পুথি এই প্রসণ্গে উল্লেখযোগা । 
স+তদশ শতাব্দীতে আইসলযাণ্ড সুইডেনের অধীনে ছিল। আইসল্যান্ডে জমিজম' 
ও সম্পত্তির পরিমাদ ও মূ্য নিরূপণের জনয কোপেনহেগেন থেকে 4181 
$190215560  €১৬৬৩--১৭৩০) নামক এক ব্যক্তি প্রেরিত হয়েছিলেন । 
আইসল্যাস্ডের বিভি“ন অঞ্চল পরিদ্রমণ কালে তিনি এই সমপ্ত অপৃব" 
পথিগুলি সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছিলেন । এই সময়ে এই প*্থি কোন 
কোন স্থানে ছিন্ন বস্তে তালি মারবার কাজে ব্যবহৃত হত! সংগৃহীত 
প'ধিগংলি 74198039857 কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে দেন। এই পথি 
প্রতাপণের জন্য বত'মানে সুইডেন সরকারের সঞ্চে আলোচন। চলেছে । তিন' 
বৎসরের মধেঃ এই প'থিগ্লি প্রতাপিত হবে এই আশায় জাতীয় গ্রত্থাগারের ভূগভন্থ 
গংহে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানের বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। বত'মানে এই গ্রন্থাগারে 
প্রায় ১২ হাজার পৎথি আছে। 

বিশ্ববি্ালয় গ্রন্থাগার (77651615655805 ) 

জাতীর গ্রম্থাগায়ের খুলনায় বি*্ববিদ্যালয় গ্রশ্থাগার আকারে ক্ষুদ্র ১৯৪০ 
সালে এট স্থাপিত হয় ।- কিন্তু গ্রদ্থাথারের জনা কোন অথের বরাম্দ ছিলন।। 



১৩৭০ ] বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা! (৫) আইসল্যাণ্ড ৩৯ 

প্রা্তণ ছাত্র ও শুভানধ্যায়ীদের দানে এখন পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৮* হাজার। 
আইসল্যান্ডের জনসংখ্যার স্বষ্পতা হেতু জনস।ধারণের আধিক সাহাষেঃর পরিমাণ 
নগণ্য দরকারী সাহাধাও অনুন্ধপ। 

গ্রদ্থাগারিকই হলেন বিম্ববিদযালয় গ্রন্থাগারের একমাত্র কর্মী । ছাওরদের সাহায্যে 
তিনি গ্রশ্থাগার পরিচালনা করেন। গত তিন বছর যাবৎ তিনি গ্রম্থাগারিকতা সম্বন্ধে 
সেমিনার পরিচালনা করেছেন। গ্রম্থাগ্ারিকের মতে সেমিনারে যোগদানকারী 
ছাত্রবন্দ গ্রদ্থাগারিকতায় কিছু পরিমাণ যোগ্যতা লাভ করেছেন। এই শিক্ষা তাদের 
ডিগ্রী পাবার সহায়ক। যদি তাঁর পৃবেই ডিগ্রীর অধিকারী হয়ে থাকেন তবে এই 

অতিরিজ্ঞ যোগ)তার জ্বারা শিক্ষকতা এবং যাদংঘর সংরক্ষকের চাকুরী পেতে পারেন । 

আইসল্যাণ্ডে গ্রদ্থাগারিকতা বিজ্ঞান ণিক্ষার এই একমাত্র উপায়। অবশ্য 

অতি অহ্প সংখাক ছাত্র এই উদ্দেশো অসলো অথবা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 

যোগদান করেন। 

সাধার্ণ গ্রন্থাগার £ 

আইসল্যাশ্ডের রাজধানী [২০৪৮1 শহরে একট সাধারণ গ্রন্থাগার আছে 

(296191101595900 15510811001) 1 এর পুস্তক সংখ্য প্রায় ৭৭ হাজার । এই 

গ্রদ্থ ভাণ্ডার থেকে তিনটি শাখা গ্রন্থাগার ও কয়েকটি বিদ্যালয়ে পুস্তক লরবরাহ 
করাহর। ৪০ খানি পৃস্তক সমন্বিত পেটিক। নাবিকদের জন্য বিভিন্ন জাহাজে 
প্রেরিত হয়। গ্রন্থাগারে একটি পাঠ কক্ষ । লেনদেন বিভাগ এবং ক্ষদ্ু, কিন্তু 
কমণ্গুল একটি শিশু বিভাগও আছে । এ ব্যতীত পৃথক পংস্তক ভাণ্ডার আছে। 
গ্রদ্থাগারে বৎসরে প্রার ২২ হাজার পঞ্তকের লেনদেন হর ॥। এর মধ্য প্রায় 
১৬৫ হাজারই হল আইসল্যাণ্ডের গন্রপগ্রন্থ এবং সাড়ে ন হাজার বিদেশী ভাষার 
পঃপ্তক। বিদেশী ভাষার মধ্যে অধিকাংশই হ'ল দ্ক্যান্ডিনেভিয়ান। শিশ: 
বিভাগেই লেনদেনের সংখ্যা মোট লেনদেন সংখ্যার প্রায় শতকরা ৩৭৫ ভাগ । 

একদিনে ১৩ শত গ্রদ্থের লেনদেন গ্রন্থাগারের একট উল্লেখযোগা ঘটনা । 
রবিবার ব্যতীত সারা বংদর গ্রন্থগার খোলা থাকে । শীতকালে রবিবার বৈকালে 
২ ঘণ্টার জনা খোল; থাকে ॥ 

গ্রন্থাগারে কমা সংখ্যা চার। পাঠকক্ষ ব্যবহারকারীদের একট থাতায় সই 
করতে হয় । ১৯৬১ সালে স্থাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল ৭৮৪৪। পাঠকক্ষে পুস্তকের 
সংখ্যা ১২, ৮৭৪। 

গ্রন্থাগারে পরিবাতিত আকারে ডিউই দশমিক বগীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। 
ভ্রণণ কাহিনীর জন্য ৪০০ এবং ভাষ! ও সাহিতা গ্রম্থের জনা ৮০৪ বাবহত হয়। 
উপনযাস এবং বৈদেশিক সাহিত্য ভাষ। হিসাবে বিন)স্ত হয় । 

এই গ্র“থাথারে অভিধানিক গ্রদ্থসূচীতে বিদেশী লেখকের ক্ষেত্রে আদানাম, প্রথমে 
এবং আইসল্যান্ডের লেখকদের ক্ষেত্ে অন্তঃ নাম প্রথমে বাবহৃত হয়। 
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কিন্তু জাতীন্ন গ্রম্থাগারে অপরিবতিত দশমিক বগাঁকরণ এবং সূচীতে কেবলমাত্র 

অন্তঃ নাম প্রথমে বাবহত হয় । 

[7800810791001: শহরের সাধারণ গ্রদ্থাগারটি প্রকৃত পক্ষে আধুনিক উদ্দ্ত 

মানের গ্রদ্থাগার । ১৯৫৮ সালে এই শহরের পঞ্চাশত্ম প্রতিষ্ঠা বাধিকী উপলক্ষো 

গ্রন্থ, গারের একটি গ্বিতল ভবন স্থাপিত হয়েছিল । 

এই গ্রন্থাগারেও একট ণিশ্ বিভাগ আছে ॥। এখানে কমী সংখ্যা দই । সহকারী 

গ্রন্থগারিক হলেন আইসল্যান্ডের একজন প্রপলিষ্ধ কবি। 

গ্রন্থাগারের সভাদের টিকিটের জন্য ১* ক্রোণার দিতে হয় । পুস্তক সংখ্য। 

প্রায় ১৬ হাজার । দৈনিক লেনদেনের সংখা। ১৫০ থেকে ২৫০ । হাসপাতাল এবং জাহাজে 
এই গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক সরবরাহ করা হয় । 

আইসল্যান্ডের শিক্ষিতের হার খুব উচ্চ। লোক সংখ্যার অনুপাতে পুস্তক 

প্রকাশের সংখ্যা পৃথিবীর অনা যে কোন দেশের তুলনায় অধিক । আইসল]াম্ডে 

প্রতি একলক্ষ অধিবাসীর জন্য ৩১২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। নরওয়ে, সুইডেন 

এবং আমেরিকায় এই সংখ্যা যথাক্রমে ৬৭, ৫০ এবং ৮'৩। 

রাজধানী শহরে পঞ্তক বিপনির সংখ্যা ৪১, মদ্রুক ২৭ জন এবং দৈনিক পৰ্রিকার 

সংখ্যা ৫। 

আইসল্যান্ড গ্রন্থাগার পরিষদ মাত্র এক বৎসর পৃবে স্থাপিত হয়েছে । ১৯৫৫ 

সালে প্রথম গ্রম্থাগার আইন প্রঝতিত হয়। এই আইনের ফলে ৩২ট গ্রন্থাগার 

“জেলার” সংষ্টি হয়েছে এবং-স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ধাঁচে প্রত্যেকটি জেলাম্র একটি কেন্দ্রীয় 

গ্র্থাগার আছে । গ্রন্থাগারের বায় নিবণহ করবার অন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে 

জনপ্রতি বংসরে ১৫ ক্রোণার বরাগ্ণ করতে হয় ॥ সরকারী তহবিল থেকে ৪.৫০ ক্রোণার 

দেওয়া! হয়। শিক্ষামন্ত্রী একজন গ্রন্থাগার পরিদশ'ক নিষুজ করেন এই আইনের 

বিধান অনযায়ী বিদ্যালগন, হাসপাতাল এবং কারাগারেও গ্রন্থাগার স্থাপিত ছ'তে 

পারে। 

আইসল্যান্ডে কয়েকটি ব্যজিগত গ্রন্থাগারেরও অস্তিত্ব আছে। 

[ £৮5155 5 ৬/1১9015 লিখিত 17৮9) 71/0712 পত্রিকার 4901] (1963) 

সংখ্যায় প্রকাশিত 105180+5 11:5055 প্রবন্ধ অবলম্বনে অশে।কা দাশগু*্ত কর্তৃক 

লিখিত । ] 



নালা 

রর 
চবিিশ পরগণা 

বেলগড়িয়ায় রবীন্দ্র জয়ন্তী 

গত ২৭শে বৈশ্বাখ বেলগড়িয়া হরিচরণ বুনিয়াদী বিদ্যালয় ও সংধাস্মতি 

পাঠাগার সন্পিলিত ভাবে বিদ্যালয় হলে রবীন্দ্ু জয়ন্তী পালন উপলক্ষে যে বৈচিত্রপূর্ণ 

কাষণ্নূচীকে বূপদান করেন তাহা। বিভি"ন প্রাণ্ত হইতে লাগত সংধীজনের মনে 
গভীরভাবে রেখাপাতে সমর্থ হয় । 

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীরামপদ ব্যানাজি, প্রধান অতিথি শ্রীইন্দভুষণ চক্রবততী 

ও উপস্থিত সংধীজনকে ধন্যবাদ জানাইয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীঅনিল 

দাসগহণ্তি উক্ত বিদ্যালয়ের সংক্ষি্ত ইতিহাস দান প্রসঙ্গে বিশবকবির জন্মদিবস 

পালনের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যক্ত করেন; অতঃপর নিম্ন 

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের. বিদ্যার্থাবৃশ্দের পাণে)ননতির জন্য বাধিক পুরস্কার বিতরণ 

কর হয় । 

রবীন্দ্রনাথের 'প্র*নঃ ও এনিঝরের স্বগ্নভগ্গ” কবিতার উপর আবৃত্তি প্রতিযোগিতা 

অন.িত হয়। পাম্ববর্তা কাটিয়া, পোলতা, ফতল্লপর ও থোড়গাছি হইতে ছাব্র- 
ছাত্রীবংন্দ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতায় বালকদের মধ্যে 

যথাক্রমে “ক? ও “খ" বিভাগে শ্রীনিমল ভট্টাচার্য ও শ্রঅরুণ লাহিড়ী এবং বালিকাদের 

মধ্যে যথাক্রমে "কি? ও 'থ' বিভাগে কুমারী বন্দনা লাহিড়ী ও কুমারী অনুথী ঘোষ 

পুক্স্কার লাভ করেন। 

কবির সবেএতমুখী প্রতিভার আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সব্শ্রী অরবিন্দ 

বস, প্রবোধানম্দ দাস, ফণী চক্রবতাঁ, সন্তোষ ঘোষ, অজিত লাহিড়ী প্রভৃতি 

সধীজন। 

সাধুজন পাঠাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী 
বনগ্রাম সাধৃজন পাঠাগারের উদ্যোগে গত ২৫শে ও ২৬শে বৈশাখ সাধ 

পাঠ অন্দিক্ে' রবীন্দ্র জয়ম্তী অন,ষ্িত "হইয়াছে । গ্রম্থাগারিক শ্রীমতী জযোৎস্নারাণী 

সাধুর পরিচালনায় “শিশুদের কবি? ২* জন শিশু নাচ, গান, আবৃতি, বক্তৃতা, 
লেখা, পাঠে অংশ গ্রহণ করে। শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র সাধ্্জনপত্র রবীন্দ্র সংখ্যার 

উদ্বোধন করেন । 
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অপরাহ্নে সভায় সভাপতিত্ব করেন £খ্যাত সাহিত্যিক শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় । 
সন্ধ্যায় ১০৩ প্রদীপ জালিয়ে রবীন্দ্র আরতি করেন কুমারী মণীষা সাধহ। 

গ্বিতীয় দিবস প্রাতে চতুর" বাধিক মহকুমা! কবি সম্মেলন উদযাপিত হয় ॥ 

২৫ জন স্থানীয় কবি স্বরচিত লেখা পাঠ করেন। কবি কংকন শ্রীহেমন্তকুমার 

বন্দ্যোপাধ্যায় অনষ্ঞানে পৌরোহিত্ায করেন এবং কবি শ্রীঅমিয়কুমার ভট্রাচাষ 

প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। 

বধান 

জাড়াগ্রাম পাঠাগার প্রতিষ্ঠাতার ম্মৃতিবাধিকী 

জাড়াগ্রাম, ১১ই মে--গত বুধবার জামালপর থানার পল্লী পাঠাগার জাড়াগ্রাম 

মাখনলাল পাঠাগারের প্রতিজ্ঞঠাতা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, আদশ* চরিত্র 

দেশসেবক হ্বর্গত মাখনলাল দে'র স্মতিবাধষিকী উৎসব শ্রীবাসংদেব চট্রেপাধায়ের 

সভাপতিত্বে অন,ষ্ঠিত হইয়াছে । সন ১৩২৮ সালে এই পলী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 

্বগত মাখনবাব:র স্মৃতি অক্ষু্ন রাখিবার জন্য তাঁহার আংশিক অথ-সাহায্ 

তদীয় গুণমব্দ্ধ গ্রামবাসী কর্তৃক প্রতিষিত হয়। ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 

গ্রপ্থাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় এই পাঠাগারটি সরকার অনুমোদিত রুর্যাল 

লাইত্রেরীরূপে শ্বীকৃতি লাভ করে। বঙত'মানে ইহার সভ্য সংখ্যা ২১ জন, পহস্তক 

সংখ্যা ৫৭৪৭ খানি । বত'মান বৎসরে সরকারী সাহায্য ২১০৫ টাক পাওয়। 

গিয়াছে । জেলা বোড৪ ইউনিয়ন বে'ড: বাষিক সাহায্য করেন। 

বাঁরভূম 

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন স্মৃতি সমিতি দিউড়ী 
গত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন্ধায়ে রামরগ্জন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ 

গ্রন্থাগার এবং রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীদ্দু গমতি সমিতির উদ্যোগে রূবীপ্দু জয়ন্তী 

উৎসব অনিত হয়। উৎসব সভায় পোরোহিতা করেন পশ্চিগ বঙ্গের সমাজ 

শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীযকজ্ নিখিলরঞ্রন রায় । কবিগহকর মহান 

অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন সেন, 

শ্লীননীগোপাল চৌধুরী (সাব জজ-) মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন । সভার উদ্বোধন 

করেন গ্রন্থাগ্রারের বৃণ্ম নত্পাদক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশর। ডাঃ কালীগতি 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকলকে ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন । 

হাওড়া 

হাওড়া ভারত পাঠাগার ৃ 

শত ৪ঠা মে ৬৩ সন্ধ্যায় পাঠাগার প্রাঙ্গনে বিবেকানন্দ জদ্মশতব্ পতি 
উৎসব পালিত হয় । সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপদ্ধিতি ছিলেন 



১৩৭০ ] বার্তাবিচিত্রা ৪৩ 

যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীশংকরী প্রসাদ বস এবং সাহিত্যিক শ্রীঅচি্তকুমার 
সেনগংস্ত । অধ্যাপক বপ্ ম্বামীজীর জীবন দশনের বিভিন্ন দিক আলোচন। 
করেন। শ্রী দেনগ্্ত এক সদী্ঘ ভাষণে স্বামীজীর বিপৃল সাষ্টি য.গ পরম্পরায় 
রক্ষা করার জন্য আহবান জানান। সভায় মঞ্জুরী চক্রবতাঁর পরিচালনায় শ্বদেশী 
সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। 

৫&ই মে *৬৩ সন্ধ্যায় কথাশিজ্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এবং 
সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বস্ মহাশয়ের প্রধান আতিথ্যে পাঠাগারের 
ষোড়শ বাধষিক উৎসব অনংষিত হয়। প্রারম্ভে সম্পাদক শ্রীউদয়নারায়ণ মুখোপাধায় 

জ।তির জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগংলির মধ্যে পাঠাগারের বিশিষ্ট ভূমিকার উল্লেখ করে 
নাতিদীর্ঘ ভ:ষণ দেন। শ্রীগঞ্চগোপাধ্যায় এবং শ্রী বদ গ্রন্থাগার আন্দোলনকে 
জোরদার করার আহ্বান জানান। সভায় নন্দা খাঁ, ক্ষণ ও ইরাণী মণ্ডল এবং 

কফ পালের সংগীত, রুবী ধরের নৃত্য এবং অবিনাশ চন্দ্র দের পরিচালনায় 
শরৎ5ন্দ্রের “মহেশ” নাটকটি উপস্থিত ভদ্দুহে।দয়দের প্রশংসা লাভ করে। পাঠাগার 

সভ'পতি শ্রীহফপদ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত জনসাধারণকে ধনাবাদ জ্ঞাপন করেন।” 

রতি 
স্থলভ্ পাঠ্য পুস্তক প্রকাশে সরক।রী সাহায্য 

সুপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় লেখক কতৃক রচিত লংউচ্চ মানের বিশববিদ্যালয় 

পযণয়ের পাঞঠাপুস্তক প্রকাশনায় সাহায্য করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্রণালয় 

একটি কম“পহচী রচন। করেছেন । এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল, ছাত্রদের স্বজপ মূলো 

ভাল পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ করা ও ভারতীয় লেখকদের (যাঁদের পুস্তক 

ভারতীর বিববিদ্যালয়গুলিতে সমাদৃত হয় ) উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করা। 

তৃতীয় পরিকঞ্পনায় এই কর্মসূচীর জন্য চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। 
কোন বিশেষ নিবণচিত পুস্তকের জন্য কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া 

হবে। এঁ চার লক্ষ্য টাকার অধেক বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক পুস্তক 

ও অর্ধেক টাকায় সাহিত্যাদি বিষয়ক পুস্তক প্রকাশনায় সাহাষ্য করা হবে। 

বর্তমানে অবশ্য শ্ুধ্য ইংরাজীতে লিখিত বা অনুদিত পযস্তক প্রকাশনার 
ব্যাপারেই মাহাধ্য সীমাবন্ধ থাকবে ॥। লেখকগণ মন্ত্রণালয়ের নিকট সাহায্যের জন্য 
আবেদন করতে পারেন ॥। পংস্তকটি যে বিষয়ে হবে সেই বিষয়ের কয়েকজন 



৪8 গ্রন্থাগার জোর্ঠ 

বিশেষজ্ঞ ত1 সাহায্যলাভের ধোগা কিনা বিবেচনা করবেন। তাঁদের মতামত 

বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদা!লয় মঞ্জুরী কমিশনের 

প্রতিনিধিদের এক কমিটীতে পেশ কর হবে । 

কোন পুস্তক সাহাব লাভের জন্য নিবণচিত হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশের 

কপি রাইট সংস্করণ প্রভ:তি বিষয়ের মীমাংস। করবেন । 

এ ছাড়াও মন্ত্রণালয় বিদেশী পাঠ্যপঃ্তকের ভারতে সুলভ সংস্করুণ প্রকাশের 

ব্যাপারে একটি কর্মপূঠী গ্রহণ করেছেন। যুজরাজায সরকারের সহিত বাংস্থাক্রমে 
৪১টি বৃটিশ পাঠা পুস্তক ইতোমধো ভারতে প্রকাশিত হয়েছে এই ব্যাপারে 

পি, এল--৪৮০ অনুসারে যংক্তরাষ্ট্র সরকারও রুশ পাঠ্য পুজ্তকের ভারতে সংলভ 

ইংরাজী সংক্করণ প্রকাশে সন্মত হয়েছেন ॥ 

্রন্থাগারিকতার জাটিফিকেট কোসে'র স্বীকৃতি 
বিশ্ববিদ্য'লয় মঞ্জুরী কমিশন স্নাতক এবং গ্রম্থাগারিকতায় ডিপ্লোমা অথবা 

স।টিফিকেট প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কমীদের জন্য ২৫০--১৫--৪০০ বেতনের হার নিধারণ 
করেছেন । বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি সুপারিশ করেন তবে বতণ্মানে কমরত 

কর্মীদের এই বেতনের হার দেওয়া হবে। 

পাঠ রুচি সনীক্ষ। 
গ্রেট বৃটেনের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী প্রায়ই বই পড়েন। কিন্তু এক 

চতুথাংশের বেশী কচিৎ কদাচিৎ বই পড়ে থাকেন॥। এই তথ্য লণ্ডনের 7291 

1:07155 পঞ্জিকা পরিচালিত বই পড়া সম্বন্ধে একটি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয় ॥ এই 

সমীক্ষার চারটি প্র“ন করা হয়েছিল £ 

১ প্রঃ আপনি কি বই পড়েন? ২ প্রঃ কি ধরণের বই আপনি পছন্দ 
উঃ প্রায় শতকরা ৩৫ করেন? 
মাঝে মাঝে ১ ৩৬ উঠ গন্প, উপন্যাস শতকরা ৪১২ 
কদাচিৎ ৪) ২৭২ অন্যান্য ১ ৩২২ 
কখনও নয় ১২ যে কোন ধরণের 55 ২৬ 

৩ প্রঃ কি ধরণের গজ্পের বই পছন্দ 
রেন। 

গোয়েন্দা ও 
রহস্য কাহিনী শতকরা ২৯ 
রোমান্স ই ৪প্রঃ$ আপনি আপনার স্থানীয় গ্রন্থাগার 

এযাডভেঞ্চার ১৬২ কি রকম ব্যবহার করেন? 
বন্ধ ১ ১৪ উঃ প্রায়ই শতকরা ২৫ 

ওয়েম্টাণ“স ৮ মাঝে মাঝে ১৪ ৯১২ 
বিজ্ঞানের গ্প পা 0 কদাচিৎ ১ ৩৮ 
অন্যান্য ট ই কখনও নয় রি ৫২ 



গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখ যোগ্য পুস্তক 

বত'মান যুগে বই, পত্র পত্রিকার সংখা দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে । প-থিবীতে 

জনসংখ্যা ব:ছ্ধির হারের সব্গেএর তুলনা করা চলে । পত্র পত্রিকার সংখ্য। প্রতি 

২০ বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র রসায়ন বিদ্যার ক্ষেত্রে এই বহদ্ধির পরিমাণ 

07%217/0%1 257205 দেখিলেই বোঝা যাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত 01,272: 

ঠ5/205 এর দশ বছরের সীট ১৯ খন্ডে সম্পৃণ। এর পুববতাঁ দশ বছরের 

সূচীর সংখ্যা হ"ল মাত্র ৬। বিভিন্ন দ্ুব্যের ভোতিক এবং রাসায়নিক ধম সম্পকিত 

তথ্য সমন্বিত রেফারেন্স বই 11671525072] 0715021 72%165 €1926-99 ) 

৭ খশ্ড সম্পূর্ণ । এখন এর একটি পর্বধিত সংস্করণ প্রকাশ করলে নাকি এর 

আয়তন প্রায় একশ গুণ বেড়ে যাবে । 

কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে নিজ গব্যেণা বা অনুসন্ধান সংশ্লিত্ট কোন তথ্য এই 

বিশাল সমদ্র থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠছে। নিজ 

নিজ বিষয়ের ক্ষেত্রে কি অগ্রগতি হচ্ছে বিজ্ঞানীর! যদি সে সম্বম্ধে অবহিত ন। হতে 

পারেন তবে গবেষণার সময় এবং অর্থের অপচয় ঘটতে পারে । আমেরিকা প্রতিরক্ষা 

দপ্তর সংশ্লি্ট গবেষণাগার সমূহে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় প্রকাশ যে তাদের 

গবেষণাগ'রে পরিচানিত শতকরা ৩০ থেকে ৮৫টি গ.বষণণ পুন্বে' অনাত্র করা হয়েছে । এই 

তথ্য বিজ্ঞানী ও কতৃপক্ষের অজ্ঞাত থাকার ফলে নতুন করে অনংসম্ধান পরিচালন। করে 

সেই পুরণো পিদ্ধান্তেই উপস্থিত হয়েছেন । 

বই পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত তথা সংগ্রহ করা যেমন সমস্যা তার ভিতর থেকে 

প্রয়োজনীয় তথাটি খুজে বার করবার সমস্যাও ততোধিক । 

বি.শষজ্ঞদের মতে গ্রন্থাগারে বাবহৃত বর্গীকরণ ও সূচীকরণ পদ্ধতি গ্বারা এই 
সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় ॥ পাম্চাত্য দেশ সমূহে তাই সংবাদ সংগ্রহ ও সঞ্চদ 

€ ০০911900191) 28৭ 5০:8০ ) এবং এর ভিতর থেকে প্রয়োজনীর তথ্যের প.নরুদ্ধারের 

€15011259] ) কাজে যান্ত্রিক কলাকোৌশলের প্রয়োগ করা হচ্ছে । এ সম্বন্ধে 

আমেরিকায় অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে । সম্ব্ধেই বিভিন্ন সভায় এত 
আলোচন। এবং বিভিন্ন পত্রিকায় এত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তার হদিশ করাই 

এখন সমস্যা । ০০৮70 ০07 200%1767062607%, 21172120277) 000%7/6711212071 

পত্রিকায় এই বিষয়ের প্রবন্ধের সারাংশ প্রকাশিত হয়॥ এই বিষয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত 
কয়েকখানি পুস্তকের নাম উল্লেখযোগ্য ঃ 

2৫1)0 (4১1160), 762%8001 ০ 70602210060 77100711528101516616501, টব, 

[06515015006 1962, 268 2. $ 9:50, 



৪৬ গ্রন্থাগার টজাষ্ঠ 

যন্রের সহায়তায় তথ্যানৃসম্ধানের ম.লনীতিগহলি এই বইয়ের আলোচা বিষয় । 

তথ্যানৃসম্ধ্যানের কাজে বাবহৃত পদ্ধতিগুলিকে কয়েকটি একক প্রক্রিয়া (001 

076190101)) হিসাবে উপগ্থিত কর! হয়েছে । গ্রন্থাগারে বাবহৃত বিভিদ্ন প্রক্রিয়ার 

সঙ্গে প্রতিটি একক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ নিরূপিত হয়েছে এবং এই একক প্রক্রিয়া 

কি উদ্দেশ্য সাধন করবে তা আলোচন। করা হযেছে । বই খানিতে যাম্ত্রিক কলা 

কৌশল সম্বন্ধে আরও তথ) জানবার জন্য একটি পাঠাতালিকাও সংযে'জিত হয়েছে। 

সম্প্রতি ১৯৬৩ ) বিলাতের 76188700, 02659 এই সম্বন্ধে একটি পত্রিকাও 

প্রকাশ করেছেন। পত্রিকাটির নাম হল 17710717210 5৫072862770 16619791 

177012171716 17%20775706 02725125071 বৎসরে ৪টি খণ্ড প্রকাশিত হবে। মখা 

সম্পাদক হলেন লস্ডনের খাতনামা গ্রম্থাগারিক ও তথ্য বিজ্ঞানী 0. চ80078161 

আঞ্চলিক সম্পাদক হিসাবে ফাণ্স (8. ০ 0:০116£) আমেরিকা, রাশিয়া, জামণনী 

এবং জাপানের পঁচিজন খ্যাতনাম। গ্রম্থাগারিক ও তথ্যবিজ্ঞানী এই পৰ্রিকার সঞ্গে 

যুক্ত অছেন। গ্রন্থাগারের জন্য বাৎসরিক চাঁদা হল £ 101 

আরেকখানি উল্লেখযোগা পুস্তক হল £ 
5০1১6619 (2). 70001)60 0910. 10011100517) 15569101) 210 0০900017061718- 

001) 7 ড7108 596019] 16661500609 01910985, ০ 100075016700৩ 1962, 

282 10, $ 950, 

বিজ্ঞপ্তি 
সুভাষ চক্রবর্তী বিব্রচিত 

হাটি হাটি পা পা 
উদ্দীয়মান কথা সাহিত্যিক সুভাষ চক্রবস্তরাঁ অকালে দেহত্যাগ করেছেন। 

৬নুভাষ চক্রবস্তার জননী পুত্রের স্মৃতি রক্ষার উদ্বেশ্তে তার রচিত 'হাটি হাটি 
পা পা' বইখানির অনেকগুলো! কপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিতরণ করবার জঙ্য 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দান ক'রেছেন। 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ; সভ্য তালিকাতুক্ত গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে 

বইগুলোকে বিতরণ ক'রবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। 

সভ্যতালিকাভূক্ত কোন গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক বা সম্পাদকের পরিচয় 

পত্র সহ কোন প্রতিনিধিকে বিকেল ৪টে থেকে রাত *টার মধ্যে পরিষদের 

সাধারণ কার্যালয় ৩৩, হুজুরীমল লেন থেকে বইখানি সংগ্রহ করতে 

পারেন। রেজেস্ীডাকে বই নিতে হলে খরচ দিতে হবে। যিনি আগে 

আসবেন তার দাবীই আগে বিবেচনা কর! হবে। 



গা 
বিছ্যালয় গ্রন্থাগাত্র প্রসঙ্তকে ৫) 

খে) গ্রন্থাগার গৃহ £হ আসবাব পত্র 

গ্রন্থাগার গৃহ সম্বন্ধে অ'লোচনা প্রসঙ্চে আসবাব পত্রের কথাও বিবেচনা করতে 

হবে। অ'সব'ব পত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত মান প্রচলিত আছে সে সম্বন্ধে কিছু তথা 
এখ'নে উদ্ধৃত হল 2 

(১) ভারতীয় মানক সংস্থার আসবাব পত্র সম্বন্ধে [91829 (51): 1961 

মানের কথা গ্র-থাগার গহ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে । এই মানটি কেবলমাত্র কাঙ্ঠ 

নিমিত আসবাব পত্রে সীগাবদ্ধ॥। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উপযোগী পহথক কোন 

আসবাব পত্রের কথা এখানে উল্লেখিত হয়নি । এই মান অনুযায়ী টেবিল এবং চেয়ারের 

উচ্চতা হল যথাক্রমে ৭৫ সেঃমিঃ এবং ৪৫ সেঃমিঃ | 

(২) আমেরিকার প্রচলিত মান হল £ 

টেবিল চেয়ার 

প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৪৮২৬ ১৪", ১৬ 
(৬১সেঃি৫-৬৬সেঃমিঃ) (৩৫'৬:সঃমিঃ) ৪০সেঃগি) 

উচ্চ বিদ্য।লয় (ছোটদের ) ২৭" ১৭" 
(৬৮৬ সেঃমিঃ) (5৩'২সেঃমিঃ) 

উচ্চ বিছ্/।লয় (বড়দের ) ২৯ ৩০” এ 
(৭৩'৭সেঃমি,৭৭২পেঃমি) 

[ 05. 12170721738762% ৭ 
56272:2705. 9011001 22195. 71949 ] 

(৩) 0778500 6%11812 707 120727165 (০৮201591-106067061 1962) 

পত্রিকায় 1690 915101 লিখিত 01001517108 50081] 110551165 প্রবন্ধে নিম্নলিখিত 

মান সপারিশ করা হয়েছে ঃ 

টেবিল চেয়ার 

শিশু ৫% সেঃ মিঃ ৪০ সেঃ মিঃ 

বালক ৬২ সেঃ মিঃ ৩৬ সে: মিঃ 

বয়ঃপ্রাণ্ত বালক ৬৯ সেঃ মিঃ ৩১ মেঃ.মিঃ 



৪৮ গ্রন্থাগার [ গ্যেষ্ 

(৪) গ্রেট বৃটেনের মান নিম্নরূপ $ 

টেবিল চেয়ার 

বালক 
ক২৬ ১৪৮) ১৬% 

(৬৬ সেঃ মিঃ) (৩৫৬, ৪০সেঃমিঃ) 

মাধামিক বিষ্ভালয়ের ছাত্র ৩০" ১৮৪ 
(৭৬২ সেঃ মিঃ) 8$৭ সঃ মিঃ) 

*বালকদের জন্য ২৪ এবং ২৮. ইন্সি উচ্চতাষংজ্ঞ কয়েকটি টেবিল রাখাও উচিত ॥ 

(96০9%,0.4..507001 12৮727265 1,07,207) ০7০০ 1407272) 25500851701,1955.12.21) 

পাঠক প্রতি টেবিলে কত স্থানের প্রয়োজন? 

(১) ভারতীয় ম!নক সংস্থা 8 ২ মিঃ %*৭* টেবিলে ৩ জন পাঠক 

(২) আমেরিকা £হ ৩ কঃ * & ফৎ্ঃ (৯১৫ গিঃ * ১৫২৫ মিঃ) ৪8 থেকে 

৬ জন পাঠক 

(৩) [০17 [3121601) * পাঠক প্রতি '৬৫ মিঃ১'৪০ মিঃ 

বালকদের জন্য ৫ মিঃ "৪০ মিঃ 

(৭) গ্রেট বৃটেন £ ৫ ফঃও * ৩২ ফু 

অর্থ,ৎ (১*৫২৫ মিঃ * ১০৬৭ মিঃ ) আকারের টেবিলে ৬ জন পাঠক । 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের আদবাব পত্র আকষণীয় হওয়া প্রয়োজন । আসবাব পত্রের 

মধ্য দিয়ে যেন 'ক্লাশ কমের” আবহাওয়। পরিস্ফন্ট না হয়ে উঠে । 

আব্িনয়েক্দ্র সেনগুপ্ত 
শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম উপগগ্রন্থাগারিক পদে উন্নীত 

হবার সংবাদে বহ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যগণ আনন্দিত হবেন। শ্রীসেনগ্তে 

অন/তম সহঃ সভাপতি হিসাবে পরিষদের মগ্গে যুক্ত ছিলেন! গ্রম্থাগারিকতা শিক্ষণ 

এবং পরিষদের দেনন্দিন কায“সচীর তিনি একজন সক্রিয় সহায়ক । 

সচীকরণ সম্বন্ধে শ্রীসেনগ্তি একজন বিশেষজ্ঞ ॥ ভারতীয় নামের সংচীকরণ 

সমন্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আন্তজণতিক খ]াতি লাভ করেছে । সূচীকরণ সম্পকিত 

আন্তজাতিক সম্মেলনে তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন। 

কলিকাতা বিশববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিতোর কৃতী ছাত্র শ্রীসেনগহপ্তের অন্য 

একটি পরিচয় অনেকের অজ্ঞাত। ইংরাজী ভাষা ভাষাতত্ত সম্বন্ধে তাঁর অনুরাগের 

কথা তিনি স্যত্ষে গোপন করে রাখেন । এ সম্বন্ধে তাঁর দুখানি বই সূধী সমাজের 

দ-চিট আকধ'ণ করেছে ।% 

বিনয় নম্র শ্রীবিনয়েন্দু সেনগৃ্তকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি । 
[তাইতো ওতে তত জর 

(১) 1.6000165 071810108% 40 60. 09100651106 3০০4 

১8০0০, 1963 (২) 08650151520, 00 058 101500 ০৫ চ081151) 10061900165, 

40) ০০, 81০00099, ক এ ০, 1963, 
পু ২€ শব, 



গহ9|৫ 
বগা য় গ্র ন্থা গা প পিষ 

্ ই জং ধা য় 

এ, আর, হিউধ্বিট £ ভারতের 'পাবলিক লাইব্রেরী' আই ॥ মনোজ 

শলায় £ ঘই বাছাই ও হই কেনা ॥ বিদেশে গ্রন্থাগার বাবস্থা 

ইরা (৬) ॥ অক্লুণকান্তি দাশগুপ্ত £ জেরোগ্রাফী ॥ গ্রস্থাগার 
বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখঘোগ্য পুস্তক ॥ 

গ্রন্থাগার সংবাদ & বাতা বিচিআ। ৬ সম্পাদকীয় £/তিনকড়ি দত 

ত্রয়োদশ ব্বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা আষাঢ় ১৩৭০ 



নু 

ৃ 
নু 

০০১১১১২২১১৯ * 

৭৯ 

জিডিডিকডেডঞডিডিডিজ উড ভি তউিভভিউ ডি কত উড ভজওকি সিভি জতি ভিজিডি ভিত িজিউউডি 

পান্নিষদেত্র ইংন্রেজী গ্রন্থমালায় নবতম সংযোজন 

18185 96810611018 0-081 

1963. ১,138 1১. 5. 300 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবৎ ইউনাইটেড টস ইন্ফরমেশন 

সার্ভিসের (হউ এস আই এস) যুক্ত উদ্যোগে ২.৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৬০), 
ভারিখে অনুষ্ঠিত পুর্ব ভারতে গ্রন্থাগার উঁ্নয়ন সম্পকিত আলোচনা সভার 
বিশদ কার্য বিবরণী । 

ডাঃ নীহার ব্রঞ্জন প্রায় এবহ পচ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সচিব 

ডাঃ ধীরেক্ মোহন সেন এই সভার যথাক্রমে সভাপতি এবৎ উদ্বোধক 

ভিলেন । আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উক়িষ্কা এবৎ ইর্উ এস আই এস এব 

প্রতিনিধিরন্দ এই আলোচনায় অথশগ্রহণ করেছিলেন ৷ 

পূর্ব ভারতের সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবহ শিশু 
গ্রন্থাগাপের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তথঃবহুল আলোচনা এই অঞ্চলের 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিকল্পনা রূপায়ুণে সতায়ক হবে । 

সূচীপত্র ঃ 

ভ  70110056 910 9০90198 ০1 02০ 59010051017) 

70110 11020 2110. 109 1২618000 (0 0) (01110101109 

90০/-1)00116 90119 

1,10197% 9615109 10 901)9019 

(0110161) 1101219 

[0105 3610829] 140121 £55001801010 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 
কেঙ্জীয় গ্রন্থাগার, কসিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়, কলিকাতা ১২ 

৩৩ জুসুর়ীমল জেন, কলিকাতা! ১৪ 

১১১০২০১১২০০০১১১০২০২১১০২১১১০২২২১২১২২ ২১১১১০১২২২২ 
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গাগা 
ঘ ঙ্গা য় গ্র ন্যা গা ল্প প রি যষ দ 

ত্রয়োদশ বর্ষ ] আযাঢ 8 ১৩৭০ [ ততীয় সৎখা। 
পতিতার 

এ, আর, হিতয়িট | 

। ভারতের 'পাবজিক লাইব্রেবী” আইন £ বিপ্রি, 
খসড়া ও জুপারিশগুলির তুলনামুলক বিচার 

বর্তমান ভারতের অনেক গ্রন্থাগারকেই 'পাবলিক লাইবেী? বল। হয় বট, 

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাদের অধিকাংশই গে নামের যোগা নহে । বিভাগার গ্রন্থাগ।র, 

শিক্ষাসংক্রাম্ত ও বিশেষ গ্রদ্থাগার ছাড়াও এন অনেক গ্রন্থাগার আছে যেগুলি সরকার 

এবং কোন কোন পোরসভ। কতৃক স্থাপিত । অনুবূপভাবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
এবং সমিতি কতৃ“ক স্থাপিত গ্রথাগারগযলর বেশীর ভাগই 951১5000000 11012, 

অর্থাৎ যাঁহার৷ চাঁদ! দিয়! থাকেন, কেবলমাত্র তাঁহারাই বাড়ীতে বই লইবার সংযোগ 

পান। ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রন্থাগার সরকারী সাহাযা পাইয়া থাকে এবং 

তাহাদিগকে অসতকভাবে “পাবলিক লাইব্রেরী, বল! হইয়া থাকে । কিন্তু 'পাবলিক 

লাইব্রেরী বলিতে সাধারণতঃ যা বোঝার তা এই যে এগ্লি সব্সাধারণের জন৷ 

নিঃশ,জ্ক হইবে এবং ইহাদের বাবস্থাপন। এবং রক্ষণাবেক্ষণ সাধারণতঃ পালণামেন্টের 

আইন অনংসারে গ্থিরীকৃত হইবে । 

ইংলস্ডে পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৫ সাল হইতেই ছিল--এঁ বৎসরের একটি আইন 

্থানীর শাসন করৃপক্ষকে পাবলিক লাইরেরী স্থাপনের অধিকার দিয়াছে । ইহার পর 

আরও আইন হইয়াছে ॥ যদিও ক্ষমতা তখন বাধ্যতামূলক ছিল না, অনুমোদন 

সাপেক্ষ ছিল এবং এখনও তাহাই রহিয়াছে তব্ সমগ্র দেশ জড়িয়া চমৎকার পাবলিক 

লাইব্রেরী ব্যবস্থ। গড়িয়া উঠিয়্াছে॥ ভারতেও অনুক্ূপ ব্যবস্থা প্রবতনে অনেকেই 

ইচ্ছৃক। বস্তুতঃ নিরক্ষরত। দূতীকরণের অভিযানকে যদি সফল করিতে হয় তাহা 

হইলে প্রকৃত পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবস্থা বিধান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণ সেই 

অভিযানে নিশ্চই প্রধান বিষয় রূপে উপস্থাপিত হইবে । বত'মান প্রবন্ধের লেখক 

ভরতে পাবলিক লাইব্রেরী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পকে, তাহার মত 

ইতিপ্বেহ প্রকাশ করিয়াছেন এবং এখানে সেগুলি পুনরাবৃতির অভিগ্রাকপ, নাই 1১ 

বি বট -৪ ০ সসহপাস্ আা াাাসপনাি ি জ 

€৯) প্লামকৃফ মিশন ইনথ্টিটিউট অব কালচার বলেন; নভেগ্বর, ১৯৬২ 



৫০ গ্রন্থাগার [ আধাঢ 

পাবলিক লাইব্রেরীর প্রয়োজনীরতা সম্পকে" ডঃ রঞ্গনাথন বলিয়'ছেন, “সাক্ষরতার 

সাবঝ'জনীন অনুশীলনেই নিঃশুজক পাবলিক লাইব্রেরী বাবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় । 

সাবজনীন পাবলিক লাইব্রেরী বাবম্থা ছাড়া সাঝজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়। তোলা 

ঠিক মাটির দেওয়াল দিয়া ছাদহীন বাড়ী বানানোর মত” (লাইরেরী পারসোনালিটি এণ্ড 

লাইব্রেরী বিল ১১৫৮) ।॥ সিনহা রিপোর্টে বলা হইয়াছে, “ষদি অবৈতনিক 

প্রাথমিক শিক্ষা গণতদ্তের পৃব*সত“ হয় তবে নিঃশংুজক পাবলিক লাইব্রেরীর গৌরবজনক 

ভুমিকা অস্বীকার করার কোন যুজি নাই ।* 

একমাত্র বিধিবদ্ধ শাসন দ্বারা অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে কেন্দ্রীয় ব1 

প্রাদেশিক ব্যবদ্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করিয়াই উপয,জ্ত পাবলিক লাইব্রেরী 

ব্যবস্থা প্রবতিত হইতে পারে । গগ্রম্থাগার উন্নয়ন সমিতির রিপোটএ (বোদ্বাই, 

১৯৩১ ৪০ ) এবং সিনৃহা রিপোর্ট (১৯৫৯) এই উভয় রিপোটেই ভারতের পুবণতন 

দেশীয় রাজাগুলিতে এবং বত'মান প্রদেশগহলিতে লাইব্রেরী বাবস্থা সম্পকে এ পধন্ত 

যাহ? কিছু করা হইয়াছে সে সব লইয়া সুর করিয়া এই রিপোট' প্রকাশকাল পযন্ত 

ভারতবষে'র গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পকে" সংক্ষিগত অথচ গুকত্বপণণ এতিহাসিক 

মল্যায়ণ করা হইয়াছে ৷ এরূপ আর একটি রিপোট দেওয়া বত'মান প্রবন্ধের 

উদ্দেশ্য নহে । 

সিন-হা রিপোর্ট অনুসারে দেখ। যায় ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পধ-্ত 

হঠাৎ সরকারী প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রাম গ্রত্থাগার এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার 

আন্দোলন খব প্রবল হয়। ছ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইলে গ্রন্থাগার আইন 

প্রবতনের দিকে পুনরায় মন দিবার সময় ও সুযোগ হয় এবং যে ফসলাভ হয় 

তাহা নিছ্নে বণি'ত হইল ॥ ১১৯৪৬ সালে ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন কোচিন ও ব্রিবাগকুর 

রাজোর জন্য একট খসড়া রচনা করেন। বিধি পুস্তকে প্রথম যে আইন স্থান পাইল 

তাহা অবশ্য ডঃ রগ্গনাথনের অপর একটি খসড়াকে অবলম্বন করিয়। মাদ্রাজ রাজ্যের 

জনা রচিত হয় এবং মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী আই, ১৯৪৮ নামে পরিচিত হয়। 

(০. এসডি ০৫ 1948 )। ইহার পরে হায়দ্রাবাদ পাবপিক লাইব্রেরী আই, ১৯৫৫ 

(০. ]] ০£ 1955) রচিত হয়। পুরাতন হায়দ্রাবাদ রাজ্য অন্ধ, প্রদেশের সত 

এক হইয়৷ যাওয়ায় এখন ইহা। অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে । ইহার পর ডঃ রঙগ্রনাথন 

পশ্চিমবগগ গ্রন্থাগার বিল, ১৯৫৮এর খসড়। প্রস্তুত করিয়। প্রকাশ করেন ।১ 

১১৫৭ সালে শ্রীকে, পি. সিনহার সভাপতিত্বে শিক্ষামন্ত্রী একটি উপদেষ্টা কমিটি 

গঠন করেন এবং এই কমিটি ১৯৫৯ সালে ইহার রিপোর্ট পেশ করেন।* এই দলিলটি 
৮১ সস পা পপ পরান টার সাপ পাপ বশ মা নি 

(১) বঞ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কতৃক ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত । 

(২) ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী, ১৯৫৯ পরিমার্জিত 

সং ১৬৬০; পরে ইহাকে সিনহা রিপোর্ট বা শুধ সিনহা বলিয়া উল্লেখ কক 

হ্ইয়্াছে। 



১৩৭০ ] ভারতের পাবলিক লাইব্রেরী আইন ৫১ 

ভারতে পাবলিক লাইব্রেগী বাবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপর সংদুরপ্রসারী প্রভাব 

বিস্তার করিবে । ইহাতে গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া! 

হইয়াছে । এই ব্রিপোর্টে বল! হইপ্নাছে, “এই আইন বিভিন্ন রাজাগবলিতে বর্তমানে 
প্রচলিত পৌর আইনগ.লির প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়। মংশোধিতরূপে অথব৷ বিস্তৃত 

রাজ্য গ্রন্থাগার আইনের রূপ লইতে পারে । আমরা পরবতী বিকঙজ্পটিকেই সংপারিশ 

করি ।% 

এই সুপারিশের ফলে ভারতের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আদশ* রাজা 

গ্রদ্থাগ্রার আইন প্রণয়ণ করিবার জন্য ডঃ ডি. এম. সেনের সভাপতিত্বে একটি ক্ষ 
কমিটি গঠন করেন। . এই কমিটি ১৯৬২ সালের প্রথম ভাগে ব্যাখ্যা সম্বলিত 

আইনাবলীর একটি নগুন। প্রকাশ করেন।৩ গ্রন্থাগার সম্পকার তৃতীয় আইন 

অন্ধ, প্রদেশ আইন, ১৯৬০ পাশ হইয়াছে এবং ইহার পর বৎসর ইহা গ্রন্থাগারের 
নিয়মাবলী-_-সন্বলিত হইক্্। প্রকাশিত হয় । নতুন প্রদেশের যেখে অংশে মাদ্রাজ 

ও হায়দ্রাবাদ আইন চাল: ছিল এই আইনে তাহা বাতিল হয়। ১১৬০ সালে 
একটি খসড়া আইন ডঃ রগগনাথন কর্তৃক প্রণীত হয় কেরালা প্রদেশের জন্য ।$ 

অন্যানা যে সকল আইন্ সম্বন্ধে কেবলমাত্র উল্লেখ করিলেই চলে, তাহ হইল, 

প্রেস এবং পুদতক ও পত্র পত্রিকাসমূহের রেজিশ্ট্রেশন আইন, ১৮৬৭, ইম্পিরিয়াল 

লাইবেরী এ্যাই, ১৯০২ এবং ১৯৪৮ সালের, পহ্তক ও সংবাদপত্র প্রদান আইন 

(পাবলিক লাইব্রেরীগহলির ) ১৯$৪, এই সবগলিই এই আলোচনার বহিভূণ্ত। 

শ্রী কে, বি, সতানারায়ণ কর্তৃক ভারতের পাবলিক পাইব্রেরী আইন, ১৯৬২,*-এই 

নামে একটি কাোপযোগী সঙ্কলনের উ:ল্খ করিতে হয়॥ৎ ইহাতে মাদুুজ, 

হায়দ্রাবাদ এবং অন্ধে, প্রদেশের আইনসমহ এবং নিরমাবলী এবং অন্যান্য ষে সকল 

আইনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সেগুলি এবং বতমান লেখকের 'দামারি অব 

গাঝলিক লাইব্রেরী ল' (58100002106 0015110 111)181 1.6%/) হইতে উদ্ধৃত 

অংশ আছে । 

যেসকল আইন পাশ হইয়াছে সেগুলি, কতকগুলি খদড়া ও আদশ* বিল 

এবং সিনহার সপারিশ পরালোচন! করিলে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে বিভিন্ন 

ধরণের অভিমত ও মতপাথক্য প্রকাশ পায় । 

এই সমস্যার সহিত জড়িত গুকত্বপুণ“ দিকগুলি যথা__রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ, 

রাজ্য গ্রন্থাগার, বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ, স্থানীয় লাইব্রেরী 

কমিট এবং রাজস্ব সম্বদ্ধে উপরোজ মতামতগহলির তুলনামূলক বিচার কাজে 

লাখিতে পাসে । 

0৩) পরে ইহাকে দিল্লী খসড়া বল! হইয়াছে । 
(8) গভণ-মেন্ট প্রেস ভ্বিবিদ্দ্রাম ১৯৬০ । 

(৫) ল্' জব পার্ক লাইব্লেনীজ ইন ইন্ডিয়া। দি ল' বক কোম্পানী, এলাহাবাদ । 



৫২ গ্রন্থাগার [ আধাট 

রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃ পক্ষ 
মাদ্রাজ আইন কিংবা অন্ধপ্রদেশ আইনএর কোনটিতেই প্রদেশ গ্র্থাগার 

কতৃপক্ষের ব্যবস্থা নাই কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকটিতেই স্টেট লাইব্রেরী কমিটি গঠনের 

ব্যবস্থা কর। হইক্লাছে। প্রথমটিতে ১৭জন ও শেষোজটতে ২৭ জন সদস্য এবং 

এই দূইটি আইনেই শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে কমিটিতে 

লওয়৷ হইয়াছে । এই আইন সমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়গুলি এবং অন্যান্য যে সকল 
বিষয় এই কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হইবে সে সম্বন্ধে নিজ নিজ সরকারকে 

পরামশ' দেওয়া তাহাদের কত“বা হইবে। 

মাদ্রাজের জন্য নিয়মাবলীতে কতকগ্ছলি নিদিষ্ট বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

অপর পক্ষে হায়দ্রাবাদ আইনে শিক্ষামন্ত্রীকে রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ বলিয়া 

বিশেষভাবে অভিহিত করা হইয়াছে । সরকারকে পরামশ' দিবার জন্য শিক্ষা 

মন্ত্রীকে দভাপতি, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রীকে সম্পাদক, শিক্ষাদপ্তরের সেক্েটারী, 

শিক্ষা অধিকতণ, বাজ। গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, অপর ১২ জন এবং স্থানীয় গ্রন্থাগার 

কতৃত্বগ:লির প্রতিনিধি লইয় একটি রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদ গঠিত হইবে । 

পশ্চিমবঙ্গ খসড়া আইনেও সংপারিশ করা হইয়াছে যে, শিক্ষামন্ত্রী গ্রদেশ 

গ্র্থাগার করৃপক্ষ হইবেন এবং শিক্ষামন্ত্রী হবয়ং, স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী অথব 
তাঁহ'র সহকারী, অপর ৭ ব্যক্তি এবং বিশববিদ্যালয়গঃলির প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি 

প্রদেশ গ্রথাগার কমিট তাহ!কে পরামশ দেওয়ার জনা থাকিবে । 

সিনহা রিপোরে সবেণচ্চ সংদ্থা হিসাবে একট রাজ্য গ্রণ্থাগার সংসদের 

সুপারিশ করা হইয়্াছে-ইহার সভাপতি হইবেন শিক্ষামন্ত্রী এবং ইহা রাজোর 

পাবলিক লাইব্রেরী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিবে ও পরামশ দিবে। 

পরবতাঁ রিপোর্টে এই নংপারিশের পুনরাবৃত্তি ঘটয়াছে এইভাবে, "রাজ্য গ্রন্থাগারের 

একটি সংসদ থাকিবে” । যেন এই সংসদ কেবলমাত্র রাজ্য গ্রন্থাগারের উপরই কৃত 

করিবে । কিন্তু মনে হয় এই সংসদ রাজ্যের সমগ্ত গ্রন্থাগারের উপর কর্তৃত্ব করিবে 

ইহাই অভিপ্রেত ছিল । রিপোর্টে ইহাও সুপারিশ করা হইয়াছে যে, রাজের 

গ্রথাগারগুলির পরিচালনার ভার অনধিক ৭ জনের দ্বার। গঠিত রান্জ্য গ্রন্থাগার 

সংসদের কাধ-করী সমিতির উপর থংকিবে । 

কেরাল। খসড়ায় একটি রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ গঠনের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং 

তাহ হইল শিক্ষামন্ত্রী ও তাঁহার পরামশণদাতা একট রাজ্য গ্রন্থাগার কমিটি । এই 

কমিটিতে উক্ত মন্ত্রী ( সভাপতি ), স্থানীয় শ্বায়ত্বশামন মন্ত্রী, রাজ্য গ্রন্থাগারিক, 

শিক্ষা অধিকত', বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং স্থানীয় কতৃ-পক্ষসমূহের প্রতিনিধি এবং অন্যানা 

ব্যক্রি থাকিবেন। 
পরিশেষে দিল্লী খসড়া সুপারিশ করিয়াছে যে, রাজ্য গ্রন্থাগার কতৃতপিক্ষ দুইটি 

সংস্ব। লই গণিত হইবে-- রাজা গ্রন্থাগার সংস্দ ও কাজা গ্রণ্থাগার অধিকার | প্রথম 
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সংস্থাটি শিক্ষামন্ত্রী (সভাপতি ), রাজ্য গ্রণ্থাগ/র বাবস্থার অধিকতণ, শিক্ষা বিভাগের 

সচিব, শিক্ষা! অধিকতণ (বিভিন্ন রাজো তাঁহার যে নামই থাকুক না কেন), 

রাজ্য গ্রন্থাগ্রারিক, অন্যান্য কর্মকতাণবূন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিব্ন্দ এবং 

কতিপয় মনোনীত সদসোর দ্বার! গঠিত হইবে । কিন্তু ইহাতে স্থানীয় করৃপিক্ষ 

সম্হের কোন প্রতিনিধিত্ব থাকিবে না। ইহা ছাড়া সংসদের ৮ জন সদস; 

লইয়। গঠিত একটি স্থায়ী পরামরদাতা কমিটি গঠন করিতে হইবে । রাজ্য গ্রন্থাগার 

কতৃপক্ষের দ্বিতীয় অংশ রাজ্য গ্রত্থাগার অধিকার রাজা শিক্ষা বিভাগের আওতার মধ্যে 

গঠিত হইবে । রাজ্য গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার অধিকতণ পদাধিকার বলে রাজ্য গ্রম্থাগার 

সংসদের ও স্থাম্ী পরামশ" দাতা কমিটির সম্পাদক থাকিবেন এবং রাজ্য গ্রন্থাগার 

কতৃপক্ষের প্রধান কম'কতণ হইবেন ॥ স্পঙ্টতই, এই অধিকারকে একটি শাসন কতৃত্ব 
সম্পন্ন সংস্থা এবং সরকারের শাসনযন্ত্রের অংশরূপে দেখা হইয়াছে । একটি 

পরামশ* দাতা কমিটি এবং অপরট শানন করৃত্ব সম্পন্ন সংস্থা এই দুইটি সংস্থা 

লইয়৷ গঠিত রাঙ্জ্য গ্রথাগার কতৃত্ব কি করিয়া সচারুভাবে কাজ সুসম্পন্ন করিবে 

ইহা প্রতাক্ষ কর কঠিন।॥। একেবারে প্রায় সম্পকবিহীন কাযাবলীকে ভালরূপে 

মেলানো যায় না এবং দেখা গিয়াছে যে, লক্ষ) ও উপায়ের স্বন্ছতা থাক? অত্যন্ত 

প্রয়োজন । পরামশ" দাত] ও তদারকি ক্ষমতাকে সরকারী ও শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা 

হইতে পথক করিলেই ভাল হয় । 

রাজ্য গ্রন্থাগার 

মাদ্রাজ আইনে বিশে কণিয়া এই নামে কোন গ্রন্থাগার নাই কিন্তু ইহাতে 

এইবপ ব্যবস্থা আছে যে পাবলিক লাইব্রেরীগলির অধিকতর উপর কেন্দ্রীয় 

গ্রন্থাগারের পরিচালনার দায়িত্ব থাকিবে । এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সরকার 
গঠন করিবেন অথবা উপচ্থিত কোন সরকারী গ্রন্থাগারকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার 

রূপে স্বীকার করিয়া লইবেন। রাজ্য গ্রন্থাগার “কমিটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের 

গঠন সম্বন্ধে পরামশ' দিবে এবং ইহার পরিচালনার জন্য একটি নীতি নিগ্ধণরণ 

করিবে। অন্ধ, প্রদেশ গ্রন্থাগারের নির়মাবলীতে হায়দ্রাবাদের আসাফিয়া গ্রন্থাগারকে 
রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বলিয়া উল্লেখ কর হইয়াছে । পাবলিক লাইব্রেরী সম:হের 

অধিকতণ ইহার তত্তৰাবধান করিবেন । কোন আইনেই রাজ্য গ্রম্থাগারের পরিচালন, 

নিয়ন্ত্রণ অথবা অথ, ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে সংবন্দোবস্ত করিবার জনা 

উপমংক্ত ব্যব্থ। রাখা হয় নাই । কোন অধিকার বলে এইসব গ্রন্থাগার তাহাদের 

ক্ষমতা লাভ করিবে? পুরাতন হায়দ্রাবাদ আইনও এই ব্যাপারে কিছু অঙ্পম্টতা 
ছিল। 

পশ্চিধবঞ্গ খসড়া বিধিবদ্ধ করিয়াছে যে, রাজা! গ্রন্থাগার কতৃপিক্ষ রাজধানী অথব। 

অন্য কোন উপধুজ স্থানে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বাব্্থাপনার 
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দাগ্িত্ব গ্রহণ করিবে এবং রাজ্য গ্রন্থাগারিক রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রদ্থাগারের পরিচালন। 

করিবেন। কিন্তু এই খসড়ায় আবার ইহার বেশি ব্যবস্থা রাখা হয় নাই-__ 

যেমন ইহার অথ", জমি ও ভবন সংগ্রহের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বাবস্থা । 

সিনহা রিপোর্ট সুপারিশ করিয়াছে যে প্রতোক রাজ্যে একটি রাজা গ্রন্থাগার 

থাকিবে । এই রিপোর্টে রাজা গ্রন্থাগারের দুইটি শাখা একটি ঝাজ্য কেন্দ্রীর 

গ্রথাগার ও একটি রাজা লেনদেনকারী গ্রন্থাগ্রার কার্ধাবলীও নিধশরণ করা 

হইয়াছে। 

কেরালা খসড়ায় রাজ্য গ্রশ্থাগারের বিষয় একট বিস্তারিত ভাবে বলা হইয়াছে 

ইহা ব্রিবন্দ্রাম পাবলিক লাইব্রেরীকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আখা দিয়াছে এবং 

ইহাতে কপি রাইট, আন্তঃ গ্রন্থাগার লেনদেন, গ্রম্থপঞ্জী সংক্রান্ত কাধণবলী এবং 

বৃন্তি-কুশশলত। সংক্রান্ত কাজ, অথ এবং অন্যান) কাষণবলী ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ 

বিষয়ের স্থান রহিয়াছে । 

দিল্লী খসড়ায় একটি রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের ধাবস্থা আছে এবং সম্পূর্ণ 

একটি ধার ইহার জন্য রাখা হইয়াছে । 

যে বিধিবদ্ধ দলিলের বলে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কায" পরিচালনা করিবে সে 

স*ম্ধে এই প্রবন্ধের শেষে আরও আলোচনা ব্যয় । 

বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ 

মাদ্রাজ আইনে কোন পাবলিক লইব্রেরী বিভাগ বা অধিকারের উল্লেখ নাই । 

ইহাতে অবশ্য বিধিবদ্ধ আছে যে পাবলিক লাইব্রেরী সমৃহের একজন অধিকত" 

নিষুক্ত হইবেন এবং তাহার কাজও একট বিস্তারিতভাবে ইহাতে নিদিষ্ট 

হইয়াছে । ডঃ রগ্গনাথনকৃত প্রথম আদশ' আইনে লাইব্রেরী সমহের অধিকারসহ 

একটি লাইব্রেরী সংক্রান্ত বিভাগ স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু রগুগনাথনের ভাষায় 

বলিতে গেলে, সরকারকে 'লাইব্রেণীসমূহের বিভাগ? শব্দকে 'জনশিক্ষা বিভাগের 

অন্তগ“ত একটি ক্ষুদ্র অংশ? বলিয়া ব্যাখা। করিতে বলা হইয়াছিল এবং জনশিক্ষা 

বিভাগের অধিকতণকে পদাধিকার বলে লাইন্রেরীঘমূহের অধিকতণ করা হইয়াছে ॥? 

এই নীতি সম্বন্ধে তাহার সমালোচনা তাঁহার ৭7101515 0615909110 8০৭ 

[101 3111: ৬7650360681, 1953 গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে (পঃ ২০-২১)। 

হায়দ্রাবাদ আইনের আন:ম্ঠানিক ভাবে একটি পৃথক পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের 

বিভাগ গঠন এবং একজন অধিকতণ নিয়োগের ব্যবস্থা রহিয়াছে । এ ধারার 

অবশ্য ইহাও রহিয়াছে যে, সরকার হয় এ বিভাগের জন্য পঃথক একজন অধিকত? 

অথব। জনশিক্ষা অধিকত নিয়োগ করিবেন। 

অন্ধ, প্রদেশ আইনে বলা হইয়াছে যে সরকার পাবলিক লাইব্লেরীনমহহের 
জন্য একটি শ্বতদ্তর বিভাগ গঠন করিবেন, কিন্তু হারঞ্ুবাদথ আইনের মত ইহাতে 



১৩৭০ ] তারতের পাবলিক লাইব্রেরী অ।ইন ৫৫ 

এঁ বিভাগের জন্য একজন শ্বতদ্ত্র মধিকতণ অথবা পাবলিক লাইরেরী সমূহের 

অধিকতণারূপে একজন জনশিক্ষা অধিকত? নিপ্লোগের ব্যবস্থা রহিয়াছে । 

জন!শক্ষা! হইতে গ্রন্থাগার বিষয়কে পৃথকীকরণ লম্পকে মাদ্রাজ আইনের 

ব্যথতা সম্বন্ধে সমালোচনা কহিলেও ডঃ রুগগনাথন তাঁহার পশ্চিম বঙ্গ খসড়ার 
পাবলিক লাইব্রেরী সমূহের জন্য একটি শ্বতন্ত্র বিভাগ ব্বাখার ব্যবস্থা করেন নাই, 

সদ্ভবতঃ কেবলমাত্র অনুমানের উপর নিভ'র করিয়াই তিনি ইহাতে সংপারিশ 

করিয়াছেন যে, পুরা সময়ের জন্য একজন উপযুক্ত রাজ্য গ্রণথাগারিক নিষংজ্ঞ 
করিতে হইবে এবং তাঁহার দপ্তরের জনা আবশাকীর় ব্যয় মঞ্জুর করিতে হইবে। 

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা করা ছড়া উক্ত আইনানযার়ী স্থানীয় গ্রম্থাগার 

কতৃত্বগুলির ক্ষমতা বাধহার এবং কর্তব্য পালন সম্পকে" তত্ত্বাবধান করা, নিদেশ 

দেওয়া এবং তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখাও তাহার কাজ হইবে । স্থানীয় গ্রম্থাগার 

কতৃত্বগুলির দ্বারা তাহাদের ক্ষমতা ও কত“ব্য সঠিকভাবে পালিত হইতেছে কিন। 

ইহ। দেখিবার যে দায়িত্ব তাহার আছে তাহা পালনের জন্য স্বভাবতঃই তাহার একাট 

দপ্তরের বাবস্থা থ'কা প্রয়োজন । ইহ। উপলব্ধি করা গ্িরাছে যে লাইবেরীসমহের 

জন্য একটি বিভাগ এবং তাহার প্রধান হিসাবে একজন অধিকতণ এমন কি তিনি 

য্দি রাজ্য গ্রত্থাগারিকও হন, তাহ? হইলেও থাকা প্রয়োজন 

সিনহা রিপোটে" দেখালে হইয়াছে যে লাইব্রেরীনমূহের জনা বিভাগ শিক্ষা- 

বিভাগের অন্তগণত করা যে অনভিপ্রেত তাহা অত্যন্ত পরিহ্কার। তথাপি এই 

রিপোটে* প্রত্যেক প্রদেশে একটি শ্বাধীন সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার অধিকার গঠনের 

সুপারিশ কর! হইয়াছে । গ্রন্থাগারের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগই বা কেন হইবে না। 

সমাজ শিক্ষার অতিরিক্ত কোন সুযোগ ইহা হইতে আশা করা যাইতে পারে না। 

রিপোে চতুর অধ্যায়ের পরে বলা হইয়াছে প্রত্যেক রাজ্যে একটি স্বাধীন 

সমাজ শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সমূহের অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয় ॥ যেখানে স্থানীয় কোন 

বিশেষ অবস্থার জন্য ইহা সঙ্ভব হইবে না, সেখানে অন্ততঃ শিক্ষা বিভাগের 

সহঃ-অধিকতণর সমতুল্য পদ মধণাদ! সম্পন্ন, সব সময়ের জন্য একজন অধিকতর 

অভিজ্ঞ, প্রথম শ্রেণীর কমণ্চারী থাক] প্রয়োজন। অন্যত্র ইহাতে লাইব্রেরীসমূহের 

অধিকতণ এই ভাষা! ব্যবহার করা হইয়াছে এবং তাঁহার কত“ব্যও নিদেশি করা 

হইয়াছে কিন্তু সঞ্চো সঙ্গে কতকগুলি ক্ষেব্রে তাঁহার ক্ষমতা জনশিক্ষা অধিকতর 

তত্তবাবধানের বিষয় হইবে । ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, শিক্ষাবিভাগের ( অথবা 

জনশিক্ষা ) অধীনে অধিকতণ বা বিভাগ নহে ইহার ফলে লাইব্রেরীসমূহের জন্য 

একটি দ্বাধীন বিভাগ এবং লাইব্রেরী সমূহের জন্য একটি ম্বাধীন অধিকতর জন্য 

দাবী করার এক বিরাট সুযোগ ইহাতে নণ্ট হইয়াছে । গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথোচিত 

গুরুত্ব হইতেই বোঝ! যায় আজিকার ভারতের প্রত্ক প্রদেশে গ্রন্থাগারের জন্য 

একটি ম্বতদ্্র বিভাগের সাথণকতা রহিয়াছে । 



৫৬ গ্রন্থাগার আষাঢ় 

ডঃ রঞ্গনাথন তাঁহার কেরাল। খসড়ায় এবং তাঁহার পুব্বতা পশ্চিমবঙ্গ খসড়ায় 

যে সুপারিশ করিয়াছেন, যথা পুরা সময়ের জন্য উপষহক্ত একজন রাজ্য গ্রদ্থাগারিক 

এবং একটি বিভাগ--তাহা অন্মানের উপর নিভ“র করিয়া । 

দিলী খসড়ায় একটি ত্বতম্ত্র দপ্তরের সংপারিশ করা হইয়াছে কিন্তু তাহা বাজোর 

শিক্ষা বিভাগের অন্তগণত হইবে এবং শিক্ষা বিভাগের যৃদ্ম অথবা সহঃ অধিকতণর 

সমতুল্য পদের একজন অধিকর্তাকে লইয়। রাজ্য গ্র্থাগার কতৃতত্বের দপ্তর 

. গঠিত হইবে । এখানেও আবার শিক্ষা বিভাগের অধিকতথর সমান পদমধণাদ। 

সম্পন্ন একজন স্বাধীন অধিকতণর পরিবতে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত দপ্তর এবং 

ইহার অধিকর্তাকে অ'মর! শিক্ষাবিভাগের অংশ রূপে দেখিতে পাই ॥ অধিকতএ 

ও রাজা গ্রপ্থাগার কতৃতত্বের একট অংশ রাজ্য গ্রন্থাগার সংসদের সম্পাদক এই 

উভয়রূপে রাজের সমস্ত কাধ" নিবণহ করার জন্য তাঁহার উপর বিপ্তৃত ক্ষমত৷ এবং 

দায়িত্ব ন।স্ত করা হইয়াছে। 

স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ 

মাদ্র'জ শহরে পোৌরসভ। কতৃঞি নিবণচিত সদস্য (নিবণচক মণ্ডগী কর্তৃক 

সরাসরি নিবণচিত নহে) এবং আটজন মনোনীত সদস্য ; এবং (খ) প্রত্যেক জেলায় 

দশজন মনোনীত সদস্য জেলাবোড গলি এবং জেলার পঞ্চায়েৎগূলির সভাপতিগণ 
কতৃক নিবণচিত সদসা ও জনসংখ্যা অনব্যায়ী জেলাগুুলির পৌরসভ। কর্তৃক নিধাচিত 
সদস্য লইয়। ম'দ্রাজ আইনে এক একটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃ'ত্ব গঠন করা হইয়াছে। 

হায়দ্রাবাদ আইনে হায়দ্রাবাদ শহরের জন্য একটি, সেকেন্দ্রাবাদ শহরের জন্য একটি এবং 

এই আইনের বাবস্থ'নুযায়ী প্রতোক জেলায় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের ব্যবস্থা রহিয়াছে । 

অন্ধ প্রদেশে দুই শহর এবং প্রত্যেক জেলার জন্য স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃত্ব গঠণের 

বাবস্থ। আইনে আছে । দুই শহরের জন্য কতৃত্ব চারজন মনোনীত সদসা, তথাকথিত 

পাবলিক লাইব্লেরীগুলির পরিচালক সমিতি হইতে ছয়জন, হায়দ্রাবাদ ও সেকে"্দ্রাবাদ 

শহরের প্রত্যেক পৌবসংস্থার সদস্যগণ করতৃকি নির্বাচিত একজন মাত্র সদস্য, রাজ্য 

গ্রথাগার পরিষদ কর্তৃক দুইজন মনোনীত সদা এবং হায়দ্রাবাদ শহরের কেন্দ্রীয় 

গ্রত্থাগারের গ্রম্থাগারিককে লইয়া গঠিত হইবে । গ্েলাগুলির কতৃত্ব চারজন মনোনীত 

সদস্য, তথাকথিত পাবলিক লাইব্রেরীগহলির পরিচালক সমিতি হইতে নিব্ণাচিত দ-ইজন 

স্দপয, প্রতি তাল্কের গ্রম পঞ্চায়েতের মভাপতিগণ কর্তৃক নিবণচিত একজন, 

জেলাগ,.লির পোরসংজথা অথবা পৌরসভ। হইতে নির্বাচিত ২ জন, গ্রন্থাগার পরিষদের 

শাখা হইতে মনোনীত ২ জন এবং জেল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রম্থাগারিককে লইয়। 

গঠিত হইবে। ক্রমশঃ 

ভ্রীনিমলেন্দহ মুখোপাধ্যায় কতৃক অনূদিত॥ 
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এ দেশের কোন এক বিখ্যাত গ্রথাগারের গ্রন্থাগারিক আক্ষেপ করে বলেহিলেন, 

এতো যত্ব করে আমরা বই বাছ'ই করি, অথচ বই যখন সাজানো গোছানো হয়ে 

আলগারীতে ওঠে, তখন অনাদৃত মহিলার মত তারা নীরবে অপেক্ষা করতে করতে 

শেষকালে ক্রমে ক্রমে শুঙ্ক ও বিশীণ হয়ে ওঠে । তারপর একদিন আবার একদল 
নতুন বইদের তাদের স্থান করে দিতে হর। 

কেন এমন হয়, এ কথা আলোচনা করতে গেলে বিভিন্ন ধরণের বই বছাইয়ের 

কথাই আগে মনে হয়, যার মধ্যে ত্রিগৃতির মিল থাকে-ষথা লেখক, প্রকাশক 

আর পাঠক । এই ব্রিমৃতির ব্যাপার নিয়ে বা বই বাছাইয়ের ব্যাপার নিয়ে 

মেদিনীপুরের সরকারী এক গ্রন্থাগারের একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর অভিজ্ঞতার কাহিনী 

বেশ মজার সঙ্গে বর্ণনা করহিলেন। তিনি বলছিলেন, ত্রিমতি'র যিনি প্রধান 

পুরোহিত বা হোতা সেই পাঠক সমাজ মেদিনীপঃরের গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়ার দিন 

থেকে গ্রন্থাগারে ভীড় জমাতে সুরু করেন । তারপর কয়েক মিনিট থাকার পর তাঁরা 

একই অভিযোগ উপস্থিত করতে আরম্ভ করেন--ণকি বই আনছেন মশার--একখানাও 

পড়ার মত বই নেই । আজে বাজে সব বই- 
গ্রন্থাগ্ারিক প্রথম প্রৎম সন্ত্রপ্ত থাকতেন- দেখলেই ল্কোতে চেম্টা করতেন। 

আবার বুঝি কোন বিদ্রুপের বাণ তাঁর প্রতি না নিক্ষিপ্ত হয়। শেষক'লে তিনি একট। 

অভিনব পন্থা আবিন্কঃর করেন-বই বাছাই ও বই কেনার কথা তুললেই তিনি 

তাঁদের সামনে কাগজ কলম এগিয়ে দেন-দয় করে স্যার একটা লিঙ্ট করে দিন। 

স্যার ততক্ষণে আমতা আমতা করছেন--আচ্ছা পরে হবেখন বলে তিনি কেটে 

পড়েছেন । নাছোড়বান্দা গ্রত্থাগারিক এবার মাছের বাজ্রারেও দেখ হলেও সেই একই 

গ্রস্ভাব উত্থাপন করেছেন- স্যার অন্ততঃ দ7ঃ একটা নাম বলুন--। স্যার এবার 

বোধ হয় নিতান্ত অভদ্রোচিত হবে তাই বাজারের থলি শহদ্ধ গ্রম্থাগারিকের মাথায় 
বাড়ি দেননি । তবে সেদিন হতে এই সমাজট। কাবুলী দেখে পালানোর মতই পালিয়ে 
গিয়েছেন গ্রন্থাগাবিককে দেখে । 

পাঠক সমাজের চাহিদা তখনি হয়, যখন সহসা কোন বড় রকমের ঘটনা, দুঘটন। 

বা ব্যাপার সংঘটিত হয় । যাকে ইংরাজিতে বলা হয় ণ্টপিকা।ল ইন্টারেন্ট,। যেমন 

বল। যেতে পারে রবীন্দ্র শুতবাধিক্কী। এখানে ব্রিম:তির এক সন্ঠ, মিলন সংঘটিত 

হয়েছিল--লেখক, প্রকাশক আর পাঠক ॥ পড়ুন আর নাই পড়ুন, সাজানো 

গোছানোর জনও এক শ্রেণীর পাণঠক বই কিনতে মারামারি পযণ্ত করেছিলেন । 

গ্রন্থাগারিককে সবদ। সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল--বক্ত। যাঁরা তাঁরা নিজেরা এসে 

ট্কে নিতেন, সময় বিশেষে গ্রন্থাথারিককেও নোট টউ;কে টকে নিতে হয়েছিল। 
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লেখক, প্রকাশক ও পাঠক সমাজের মধ্যে, তৃতীয়টি, অথণৎ পাঠক সমাজের 

স্তরের মধ্যে গ্রত্থাগারকে ফেলা যায় । আর বই কেনা আর বাছাই এই গ্রন্থাগার 

গুলিতেই বেশী হয়ে থাকে । অনান্য পাঠকেরা কি বই চান? টপিক্যাল ইন:টারেভ্ট 

বাদ দিয়ে পাঠকেরা অবশ্য মোটানহটি দংই শ্রেণীর আছেন, পরীক্ষা আর সাধারণ 

পড়ুয়া । পরীক্ষাঘাদের বই বাছাই বিশেষ কত্টকর নয় ॥ প্রকাশকেরা এটার উপরই 

নজর রাখেন বেশী, যেহেতু এ বাজারুটা বেশ 'সাউণ্ড । একটা ভাল পাঠ্য সংক্রাম্ত 

বই প্রকাশ করতে পারলে তার বিক্রী অবধারিত । এই বাছাইটা যাতে আরো সুচার 

রকম হম়, তাই বিশিষ্ট নামধারী ব্যজিকে দিয়ে এই ধরণের বই লেখানো। হয় । এর 

বজার সংনিশ্চিত, তাই প্রকাশকমাত্রই এইদিকে ঝোঁকেন সবচেয়ে বেশী । কিন্তু 
যেহেতু প্রত্যেক বইটাই যে নিশ্চিত বাজার পায় বা পাবে, তার স্থিরতা না থাকাতে 

শঞ্চে সঙ্গে অন্য বইও কিছুট! প্রকাশ করতে হয় ॥। এ ব্যাপারে কি ধরণের বই বাছাই 
করা হয়? মেদ্িনীপংরের গ্রন্থাগারিকের ঘটনা থেকে বেশ সপন্টই বোঝা যায়, পাঠক 

তখনি বলে ভাল বই যখনি ট্যপিকঠাল সাবজেক্রের ওপর বই লেখা হয় । আর নিজের 

পাণ্ডিত্যের উপর অগাধ বি*বাম থাকতে অনুযোগ উপস্থিত করে-শকি বই রেখেছেন 

মশাই । কিন্তু যখনি সত্যি সত্যি তাঁর ন্ত্ানের ওপর গিয়ে টান পড়ে তখনি ফিরে 

যেতে হয় ॥। তিনি যে পাশ্ডিতাকে বাদ দিয়ে শুধু টপিক্যাল ইন্টারেষ্টের' বই চান 
একথা! স্বীকার করতেও তাঁর সত্দকোচ হয়। 

টপিক্যাল বইয়ের বাজার অনেকট1 সংনিশ্চিত হলেও এর আয় খুব কম। 

গ্রদ্থাগারগ্লির এদ্িকটায় নজর মোটাম,টি থাকে ভাল । তাঁদের পড়ুয়া সারা বছরের, 

তাই শূধ্ টপিক্যাল ইনারেষ্টড- ধই হলে তাঁদের চলে না। যেহেতু দেশে নিটিং 

লেগে রয়েছে আর সেখানে হোমরা চোমরাদের বক্তৃত। ঠতরার জনাই মাত্র টপিক্যাল 

ইনটারেছ্টের বইয়ের প্রয়োজন হয়, আর তা ঝড় বড় দু একট গ্রদথাগার হয়তো চাপে 

পড়ে কেনে, সেহেতু সাধ রণ গ্রন্থাগার সারা বছরের ফসলের কথাই ভাবেন । অথচ এ 

জগৎটার দিকে প্রকাশক আ'র বিক্রেতারা খুব বিশেষ আগ্রহ করে এগিয়ে আসেন বলে 

মনে হয় না। এ*দের সঙ্গে সহযোগিতা না থাকাতে এই সব গ্রন্থাগার চিরাচরিত বই 

বাছাইয়ের পম্থা অধলম্বন কনে থাকেন অথণৎ যে লেখকেরা নাম করেছেন তার 
বইই কিনতে থাকেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট গ্রন্থাগারে বসে একজন বই বাছাইয়ের বমী ভীত সম্রস্ত 

হনে দেখেন- সমালোচক হতে আরম্ভ করে উপন্যাস*বা গকপ লিখিয়েদের লেখা এক 

বছরে অন্ততঃ হারে পি ছয় খানার কম হয় না। কিন্তু পড়ার মত বই বেশী হয় না! 

এই সব বড় বড় গ্রথাগারে বহু টাকার বই কেনা হয়, বইয়ের সংখ্যাও কম হয় 
না, কিন্তু লেখকের সংখ্য। মহভ্টিমেয় ॥ 

বিদেশের লেখকদের ব। বিদেশ থেকে আসা বইয়ের এ সব হাণ্গাম] নেই । খুব 
আশ্চর্য'হুতে হয় ভারতের বিভিন্ন চিন্তাধারা কৃন্টি, অথ নৈতিক পটভূমি, ইতিহাস, 
প্রাচীন, আধুনিক জ্ঞান, শিং্পকলা প্রায় সমস্ত লেখা বিদেশের লেখকদের 1 সেদিন- 
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কার ঘটনা, বাংলার বুকে দাহ্গা, তেলেগ্গানার সংগ্রাম, মন্দ্রার ব্যাপার প্রভৃতি 

রিপোট--জি, নন্বিত তায়া একজন বিদেশিনী প্রামাণ্য হিসাবে বই প্রকাশ করেছেন। 

অথচ এ বিষয় নিয়ে এদেশীয় কোন লেখকের প্রামাণা গ্রন্থ আজও প্রকাশ হয়ছে বলে 
জানা নেই। 

কাজেই বড় বড় গ্রত্থাগ্রারের বই বাছাই হওয়ার পর দেখা যায় লাখ টাকান্র নব্বই 

হাজার টাকার বই এসেছে বিদেশ থেকে-আর দশ হাজার টাকার বই এসেছে মাত্র 

একশোটি লেখকের হাত থেকে ! এ দেশে লেখকদের সংখ্যা খুবই নিদিষ্। 

এর কারণ পাঠ্যজগৎ থেকে আমরা দরে সরে যেতে পারিনি, পারছিও ন!। 

য.দ্ধোত্তর জগতে দুটো বিষয়ে পড়ানোর দিকে বঝেশাক এসেছে-*কমাপ” আর 

পলিটিকস-। দুটো 'বিষয় প'শ করতে পারলে আজকাল চাকরী পাওয়া সহজ হয়ে 

“পায়েছে" তাই প্রকাশকেরা এখন ঝুশকেছেন এই দুইটি বিষয়ের দিকে ! 

বিদেশের প্রকাশকদের কথা সহজেই বোব। যায় ॥। ইংলন্ড আর আমেরিকা এই 
ধরণের বই প্রকাশের দিকে বাঁশিয়ে পড়েছেন ॥। সবচেমে দ;ঃখের আশংকার জিনিস 

হোল বিদেশের প্রকাশকের। এদেশের বাজার দখল করে নিচ্ছেন । অজশম্র টাকা খরচ 

করে দেশীয় প্রকাশকদের ব্যবসাকে ১'টো করে দিতে আরম্ভ করেছেন। বই বাছাই 

করতে গিয়ে এই ব্যাপারটি দেখে আতঙ্কিত হতে হয়। 

যুদ্ধোত্তর জগতে এদেশী পাঠকদের জানবার প্রকৃত আগ্রহকে বিদেশী প্রকাশকেরা 

সহজেই নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছেন ॥। ফলে এদেশের বাজার সংকুচিত হয়ে 

গিয়েছে । এই আগ্রহ যাতে বজায় থাকে এই জনা বি*ববিদালয় মঞ্জুরী কমিশন 

প্রভতি সংস্থ। বছরে হাজার হাজার টাকা শুধু বই কেনার জনাই দিয়ে যাচ্ছেন । 

আর তা হতে প্রকাণ্ড, শুধু প্রকাণ্ড নয় প্রায় গোটা টাক!টাই বিদেশে প্রকাশিত বা 

ছদ্মবেশধাপী বিদেশী প্রকাশকদের হাতে চলে যাচ্ছে! 

বই বাছাই আর বই কেনার সময়ে যে সনদ কমারা এই ব্যাপারে লিপ্ত আছেন 

তাঁদের অতি দুঃখে এই নেরাশ্াজনক অবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। ধরুণ 

যেমন “উন্টর-এক্সকাভেসনন* আরকি ওলজিক্যাল সিরিজের বই লিখেছেন ডঃ এফ, 

আর, অল:চ্চিন, “আইকোনগ্র্যাফী অফ টি:বটন লামাইজিম” লিখেছেন কে, গডনঃ 

ইস্টারন্যাসন্যাল পলিিক-স এন্ড ফরেন পলিসি লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন 

জেমস এন রোজেনাউ” ইত্যাদি! এমন হাজার হাজার বই । বই বাছাই আর 

কিনতে গিয়ে মনে হয় এদেশের এবং সমগ্র এশিয়ার শিজ্প ও সংস্কৃতির জ্ঞান বিদেশীরা 
কেড়ে নিচ্ছে আর তার জায়গায় পশ্চিমী সভাত। আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ছে । 

এট] দর হয়ে যাবে, যদি এদেশের প্রকাশকেরা স।হস করে নতুন সম্ভাবনার দিকে 

এগিয়ে আসেন ॥ নতুন নতুন জগতের ইতিব্ন্ত তুলে ধরার জন্য লেখক গোচ্টাদের 

প্রেরণ দেন-_সাহস করে সমগ্র দেশের শিপ, সংস্কৃতি, কলা পরিচালনার সমস্ত ছাত্র 

নিজেরা গ্রহণ করেন। তাহলে দেশও যেমন উপকৃত হবে, আথিক সফলতা, সঙ্ছৰলতা 
এগিয়ে আসবে--নতুন সম্ভাবনায় লেখক সমাজ ও আনন্দিত ও স্ফীত হয়ে উঠবে। 

[ বই, বৈশাখ ১৩৭৯ থেকে পনমহদ্রিত ] 



বিদেশে গ্রন্কাগাত্র ব্যবস্থা--ইব্লরান (৬) 

অতি প্রাচীন কাল থেকে ইরাণের অধিঝ।সীর1 বই এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আগ্রহ- 

শীল। এক সময়ে 767550115 এ একটি বড় গ্রন্থাগার ছিল ॥ পুথিবীর সবচেয়ে 

পংরণো ধরণের বই--মাটির টালির উপর লেখা--এই গ্রশ্থাগ!রে সযত্ধে রক্ষিত হয়েছিল । 

আলেকজান্ডার যখন 4012610901955 এর রাজধানী পুড়িয়ে ফেলেছিলেন তখন 
এগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। কথিত আছে যে তিনি এই গ্রন্থ সম্ভারের কিছু অংশ 

আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন । [19া) 3950811৮056 এ অনুপ সংখ/ক 

বই এখনো সংরক্ষিত আছে। 

3959811৭দের আমলে ইরানীরা বই এবং গ্রন্থাগারের দিকে নজর দেন। বড় বড় 
শহরে যেমন )০001-513900: এ অনেক গ্রত্থাগার স্থাপিত হয়েছিল । আরধুদর 
আক্রমণের ফলে পহনরায় এই সমস্ত গ্রন্থাগার ধ্বংস হয়ে যায় । 

আব্বাদিদ খলিফারাও গ্রন্থাগার সম্বন্ধে উৎসাহী ছিলেন । মামুন প্রথম 
সাধারণের পঠন পাঠনের জন্য বৃহদাকার এক গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন । এই 
গ্রন্থাগার পদার-আল-হিকাম অথাৎ জ্ঞানের মন্দর নামে পরিচিত ছিল। স্বাধীনত। 

আন্দোলনের পরে ইরাণীদের সাহিতা মাধনায় আগ্রহ এবং পন্তন্ত সংখ) ক্রমবৃদ্ধির 

ফলে সাহিত্যানরাগীগণ বাক্তিগত গ্রন্থাগার স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। 

রাজ এবং রাজপত্ত্রগণ সংধী ব্যক্তিদের অথবা কোন বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন। 
অথবা কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে পঠন পাঠনের মৃবিধার জন্য গ্রন্থাগার স্থাপন 

করতেন। সাধারণতঃ চার রকম উপায়ে এই সমস্ত গ্রন্থাগারের জন্য পংস্তক 
গৃহীত হত 

(১) ক্রম (২) পি থেকে নকল। সাধারণতঃ সমস্ত গ্রন্থাগারে নকল- 
নবীশ নিযুক্ত করা হ+'ত। 

(৩) বিদ্বান এবং ধনী ব্যক্তিগণ মসঘ্দদি এবং শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানকে ওয়াকফ: 
হিসাবে তাদের গ্রন্থ সংগ্রহের সমস্ত শ্বত্ত দান করে দিতেন। 

(9) অন্যান দান। ইরাণের লেখকগণ তাদের রচিত গ্রন্থ নিজ নিজ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের পাঠের জন) মসজিদে দ'ন করতেন। অন্যান্য ইসলামধী দেশেও এই 
প্রথা প্রচলিত ছিল । 

ইরাণে আরব রাজত্বের অবসানের পর গ্রম্থাগারের প্রতি বেম্টী করে নজর দেওয়া 
হর। পজনভীর সুলতান মামুদ একটি গ্রণথাগার স্থাপন করেছিলেন। পরে এই 
গ্রন্থাগারের সমস্ত হম্পদ বুখারাসে স্থানান্তরিত হয় । 

বাহা-আল্-দোলার উজীর সাবুর বিন্ আদ্ণশীর ৯৯১ খন্টান্দ ১০ হাজার 



১৩৭০ ] বিদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (৬) ইরাণ ৬১ 

গ্রন্থ সমন্বিত একটা গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। খোরসান এবং অক্লাস এ দুটি বৃহৎ 

গ্রন্থাগার ছিল। প্রখ্যাতনাম ভুগোলবিদ আল: ম.কাদ্দাসী তাঁর একট গ্রন্থে 91712 এ 

আদহদ-আল--দোঁল। স্থাপিত একটি অতি বৃহৎ গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেছেন। 

মৃকাদ্দাসী লিখেছেন যে, আদুদ-আ'ল২দোৌলার সময় পধণ্ত লিখিত এমন কোন বই 

নেই যা এই গ্রন্থাগারে পাওয়া যেত না। 

নিজামল-মুলংক নিশাপুর এবং অনাত্র জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কলেজ এবং 

মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন । এই সমক্ত কলেজের শিক্ষকদের বেতনের জন্য শহধু 

অর্থ বরাদ্দ থাকতোনা-__-পঁথি সংগ্রহের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টাও ক্করা হত। 

ব্রয়োদশ শতাব্ীতে মোগলদের আর্রমণে পারসা দেশ ব্ধিবস্ত হয় ॥ শুধু 

জীবনহানি নয় অমল্ল্য গ্রন্থসম্পদ সহ আরও জিনিন সম্পূণে ধ্বংস হয়েছিল । 

পরবতীকালে হালাকু-খান-মার যে একট গ্রন্থাগার স্থাপন করে এই ক্ষতি কিয়দংশে 

পূরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

বঙতমান যুগে ইরাণে অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার আছে । কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশিত হল ঃ 

১ তেহরাণ 

জাতীয় গ্রন্থাগার ৪ ৬ হাজার গ্রন্থ সমন্বিত জাতীয় গ্রন্থাগারের ছবার ১৯৬০ 
সালে সাধারণের জন্য উন্মুজ হয় । বিভিন্ন ভাষার পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ 25 

পারুসী এবং আরবী ১৭১৫০, ফরাসী ১৪৮৫, রাশিয়ান ৬৬০৩, ইংরাজী ৫৯৭০, জামণানী 

৮৯৪৬, বিবিধ ১০০০ । এ ছাড়া ৪২০০, পঁ,থি এবং ২০০ মাইক্রোফিজ্স এই গ্রন্থাগারে 

আছে । 

1/180)169 [10151 £ ১৯২৩ সালে প্রতিচ্তা হবার দিন থেকেই এর ছ্বার 

সাধারণের ব্যবহারের জন্য উশ্বুভ্ত ॥ এই গ্রথাগারে আরবী এবং পারশী ভাষার ৫২ 

হাজার বই এবৎ ৭ হাজার প”থি আছে । 

96080 [11012 £ »থাপিত হয় ১৯৫ সালে । এটি এখনও সাধারণের 

ব্যবহ'রের জনা নয় ॥ মৃখ্যত্ঃ বিদেশী ভাষার ১৫০০ বই এই গ্রন্থাগারে আছে । 

11000 0৫61105০122 ১৯৩৬ পালে [আছ 0395092700560100 এ পন্রাত তব 

সম্পকিত একটি বিশেষ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । 

তেহর।ণ বিশবিগ্ভালয়্ গ্রন্থাগার £--ইরাণের সববূহৎ গ্র্থাগার ॥ বিশববিদ্যা- 
লিয়ের বিভিন্ন বিভাগে মবধসমেত ৯৫ হাজার বই আছে । এছাড়া কারিগরী বিভাগে 

৬০০ বিদেশী ভ.ষার বই আছে। 

তেহদাণেব [.০591 11581 একটি গুকুত্বপুর্ণ গ্রন্থাগার । ১৫০ বৎসর পৃঝে 

*থাপিত এই গ্রন্থাগারে বছ মূল্যবান পণথির সংগ্রহ আছে। প্রাচীন রাজপ্রাসাদে এই 

গ্রন্থাগার অবস্থিত । 



৬২ গ্রন্থাগার |] আধাট 

এ ছাড়। সরকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উ:ল্লখযোগ্য গ্রতথাগার আছে £ 

(১) [11051 01 390-6-১16111 ১৯৩৮ সালে স্থাপিত । এই গ্রন্থাগারে 

ফরামী, ইংরাজী, জ'মাণ, পারসী এবং আরুনী ভাষার প্র'য় ১৮ হাজার বই আছে । 

(২) বিচার মন্ত্রণালয় গ্রন্থাগার £ ১৯৩৭ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগারে 

৩৬০০ খানি বিচার এবং ইতিহাস বিষয়ক পুস্তক আছে । 

২ মেশে? 

প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের মধ্যে মেশেদ এর গ্রন্থাগারট অন্যতম ॥ এর প্রতিষ্ঠার 

সঠিক তারিখ জানা নেই । তবে সপ্তদশ শতাব্দীতে এই গ্রন্থাগ'রের অস্তিত্ব ছিল এ 

সম্বন্ধে তথ্য পাওয়' যায় । এর পুস্তক সংখ্যা ২৭০০০ । 

৩ শিরাজ 

শিরাজে তিনটি উতল্রখযোনয গ্রন্থাগ্রার আছে £ (১) জাতী গ্রত্থাগার--পুস্তক 

সংখ্যা ১ হাজার। গ্রন্থাগারটি সঝসাধারণের বাবহারের জন্য। 

(২) নামাজি হাসপাতাল গ্রন্থাগার--পহ্দতক মংখযা ৪৫০০ । 

(৩) 4১:০1)95091001091 1711151 

৪ এস্হান 

এস-ফাহানে পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রম্থাগার এবং 41001010580 0০98001] এর গ্রতথাগার 

উল্লেখযোগ্য । 

বিছ্ঞালয় গ্রন্থাগার £ ফোর্ড ফ'উণ্ডেশন এবং ফাগ্কলিন পাবলিকেশনের 

মহযে।গিতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গলির উম্নয়ন পরিকজ্পন। গ্রহণ 

করেছেন। প্রায় ৪০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । শিক্ষকদের 

গ্রদ্থাগারিকত। "শিক্ষা দেবার জন্য ফোড ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় একটি শিক্ষালয় 

সথাগিত হয়েছে । এখান থেকে শিবণচিত কয়েকজন শিক্ষা লাভ করে নিজ নিজ 

এলাকায় শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার বাবস্থা এই পরিকজ্পনার অন্তভূক্ঞ। 

[ ///107/7101107 88116011107 86671/76 1742671615 (09065০9 ) 790021%, 

1963, পত্রিকায় প্রকাশিত 101. 14. 2/05581১6 লিখিত প্রবন্ধ অবলদ্বনে । 7 



অক্লণকান্তি দাশপ্তগ 

৷ জেরোগ্রাফী 

গ্রন্থাগারে কোন বই বা পত্র-পঞ্রিক থেকে প্রয়োজন মত কোন প্রবন্ধের প্রতিলিপি 

গ্রহণের জনয প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যে জেরোগ্রাফী অন্যতম । জেরোগ্রাফী কথার অর্থ 

হল 'শহ্ক মুদ্রণ? 1010 00117010 ) 1 প্রচলিত ফটোগ্রাফী থেকে এই পদ্ধতি 

সমপ্ণ পৃথক । 

ফটোগ্রাফী একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া পক্ষান্তরে জেরোগ্রাফী ভৌত এ'ং বৈদ.য[তিক 
প্রক্রিয়া । 

এক পদ সেলেনিয়াম দিয়ে টকা একখানি এলহগিনিয়ামের পাত হ'ল জেকেো- 

গ্রাফীর আসল ভিত্তি। ' সেলেনির়ামের বৈশিষ্ট্য হ'ল এই থে, অন্ধকারে এটি বৈদহ্যতিক 
অন্তরক অথণাৎ এর ভিতর দিয়ে বিদয্যং চলাচল করতে পারে না। কিন্তু আলোতে 

বিদ্যং পরিবাহী॥ সেলেনিয়ামের এই বিশেষ গুণের উপরই জেরোরাগ্রাফীর প্রক্রিয়। 
নিভর করে। 

জেরোগ্রাফীর প্রথম ধাপ হ'ল সেলেনিয়াম মখানে! পাতখানিকে আলোক সংবেদী 
(1181) 561510%০ ) করা । খুব সক্ষণ বিদহৎ্বাহী তার এই পাতের উপর দিয়ে 

নিয়ে য.ওয়। হয় চেিত্রনং১)। ফলে পাতখানির চার দিকের বাতাস আয়নিত 
€ 1970156ণ ) হয় । সেলেনিয়াম পজিটিভ অয়ন টেনে নিয়ে পাতখানিকে আলোক 
সবেদী করে তোলে । 

এখন এই পাতখানি (চিত্র নং ২) ফটটাগ্রাফী ফিল্মের সঙ্গে তুলনা করা চলে। 

যে দলিলের প্রতিকৃতি গ্রহণ করতে হবে একট ক্যামেরার সাহায্যে এই পাতের উপর 

অভিক্ষি্ত (0:০16০চ ) করতে হবে (চিত নং৩)। প্রতিকৃতির আকার প্রয়োজন 

মত বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে । ক্যামেরার মধা দিয়ে যখন দলিলটির লেখা 

পাতের উপর অভিক্ষিষ্ত হয় তখন প:তের যে অংশ অলোর সংস্পশে" আসে সেই অংশ 

থেকে পঞ্জিটিত আয়ন অদহশা হয় ॥। যে অংশ অ.ধকারে থাকে সেখানে পজিটিভ আগুন 

থেকে যায় । অথাৎ দলিলে যে অংশট,কুতে লেখ' থাকে পাতে দলিলের প্রতিকৃতির 

অনুন্ধপ অংশটুকুতেই পজিটিভ চাজ থাকবে । 

এখন নেগেটিভ চাজ্য,জ সূক্ষণ রেসিন চৃণ্ণ এই পাতের উপর ছড়িয়ে দেওয়। 

হয়। রেসিন চ্ণের রঙ কালো করে নেওয়া হয়। রেসিন চূণ' নেগেটিভ চাজ্ষুক্, 
সংতরাং পাতের যে অংশে পজিটিভ চার্জ আছে, কেবলমাত্র মেই অংশে রেসিন চু 

লেগে থাকবে । যে অংশে চা নেই, সেই অংশে রেসিন লেগে থাকবে না। 

এরপর একখানি বণ্ড কাগজ নিয়ে এই সেলিনিয়াম পাতের উপর রেখে পজিটিভ 
চাজ দেওয়া হর। কাগজখানি পাতের উপর রাখলে পাত থেকে বেসিন চণ" এই 
কাগজে উঠে আসবে ! অথণৎ বেসিন চৃণ" দিয়ে গড়। মূল দলিলের একটি প্রতিকৃতি 

এই কাগজে স্থানাপ্তরিত হবে। 



৬ গ্রন্থাগার [ আষাঢ় 

এখন একটি গরম রোলার কাগজখানির উপর দিয়ে চালিয়ে নিলে রেসিন গলে 
ক'গজে এ'টে যাবে এবং কাগজের উপর প্রতিকৃতিটি স্থায়ী হয়ে যাবে । 

জেরোগ্রাফী পদ্ধতি ১১৪৭ সালে অ'মেরিকায় 0. ঢু. 08115091। আবিষ্কার করে- 
ছিলেন, বত'মানে ১6:০৮ 00100196107 কৃত ৯১৪ নং মডেল গ্রন্থাগারের বাবহারের 
উপযোগী । এই মডেলে ৯"৯১৪র ঝড় কোন গুত্তিকৃঠি করা সম্ভব হয় না। 

আমেরিকায় ৯৫ ডলারের বিনিময়ে ষে কোন গ্রদ্থাগার ১06:০%. 914 ভাড়া নিতে 
পারে । 

১0510% 914 য্বে গ্রথম কপিটি করঠে আধ মিনিট লাগে, তারপর এতি মিনি:ট 
সাতটি করে কপি পাওয়া যাবে। 

জেরোগ্রাফী কেমন করে কাজ করে £ 

(১) সেলেনিয়াম মাখানো এলহমিনিয়াম পাতখানির উপর বৈদহাতিক তার 
চ।লিয়ে পজিটিভ চ'জ দেওয়। হচ্ছে । 

(২) পজিটিভ চার্জ দেওয়ার পর অবস্থা । 
(৩) ১ অক্ষরটির প্রতিকৃতি নিতে হবে । ক্যামেরার মারফৎ পাতের উপর এটি 

অভিক্ষিপ্ত হ'ল । প্রতিকৃতিটি এখনে উল্টে! হয়ে পড়বে । পাতের উপর যেখানে 
১% অক্ষরটির ছায়। পড়ল, সেই জায়গাট,হ ছাড়া অন্য সবত্র আলোর সংস্পশে আসার 
ফংল পঞ্জিউভ চাজ“ সরে গেল। 

(8) এবার কালো রঙের নেগেটিভ চাজষুক্ত রেসিন চু ছাড়য়ে দেওয়া হচ্ছে। 
পজিটিভ চাজষংক্ত জায়গায় নেগেটিভ চাজ“যুক্ত রেসিন আকৃষ্ট হয়ে লেগে থাকবে । 

(৫) একখানি বগ্ড কাগজ গাতের উপর রেখে পজিটিভ চাজ“ দেওয়া হয়। 
(৬) কাগজখান! পজিটিভ চার্জযুক্ত হবার ফলে নেগেটিভ চাজযুক্ত রেসিন চ্ণ 

আবার এই কাগজে এসে লাগবে । এবার অবিকল প্রতিকৃতিট এই কাগজে পাওয় যাবে । 
(৭) গরম রোলার চালানোর পর অবিকল স্থায়ী প্রতিকৃতি পাওয়া গেল । 

[ এই প্রবন্ধ লিখতে 1721 90%1ণূ, টধুগঠ 1, 1963, 0. 1858-59 এবং 
(1৮ ০ 000106,170/0901076216 ০ 07791771091 76070708) (৬০1, 11 
0. 14+-145) এর সাহাষা নেওয়। হয়েছে ।] 



গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক 

311051) 90000919059 11750006102, 00106 0০0 009 10701561521 10001107091] 

€0195519091001 (70) 1) 0). 1050015১009 105000066) 1963 1280. (0.১, 

10000 £ 1963 ) 155. 

গ্রেট বটেনের 11121 55০0০186001 এর অনুরোধে বংটেনের মানকসংজ্থ। 

(851) কতৃপক্ষ এই নিদেশনা পু্তক প্রকাশ করেছেন। এট তিন পরিচ্ছেদ 

বিভক্ত ॥। প্রথম পরিচ্ছেদ (৪%পঃ ) বৃটেনের খ্যাতনাম। বগাঁকবরণ ও সীকরণ শিক্ষক 

ও 1190607 0০000110606 ০195515086107 পুস্তক রচয়িত। 7. 1৬11]5 কর্তৃক লিখিত । 

গ্রন্থাগারে বগগীকিরণের প্রয়োজনীয়তা, বগাঁকৃত গ্রন্থসূচী, বগাঁকরণ তত্বের মল 

প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধেও প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে ॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 

00190 বগাঁকরণ তালিকা, তৃতীর পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দেশের [700 ব্যবহারকারীদের 

একটি তালিকা সংযোজিত হয়েছে । গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররা এই গ্রন্থখানি পাঠে 

উপকৃত হবেন । এটি [70190 9021795105 117561000017 থেকে ক্রয় করা যেতে পারে 

বই বঞ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার মুখপত্র ৭ সম্পাদক ও 
শ্রীসুধীরচদ্দ্র সরকার । ৯৩, মহাত্মা গাম্ধথী রোড, কলিকাত-৭। প্রতি সংখ্যা 

৫০ নঃ পঃ। বধিকঙ টাকা। মাসিক পত্র । 

চৈত্র ১৩৬৯ সাল থেকে প্রথম প্রকাশ । বৈশাখ ১৩৭০ সংখ্ায় পাঠাপংস্তক 

জাতীয় করণের বিকজ্ধে দীঘ" সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য । নন বইয়ের তালিকা 

গ্রদ্থাগারে পয্তিক নিবণচনের সহায়ক হবে। 

18101 (05). 01095581506 (20005 0500617015 0560 10. 5০016170160 

0000110761765601010. টি 1 81061010201050056 0? 5059105 1,1962. 

1 191. [517. 
12761010510 10516010065 01 010/5105 এর উদ্যোগে সংকলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন 

শাখায় বাবহৃত শব্দের পৃথক পৃথক কয়েকটি কোষ গ্রম্থের অন্যতম | 

48511057076 19151810 19050525 10910116110 301617065 (. 0601)091099%, 

1.01040100, 45111, 1962, 125. 

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার কৌলিনা 

অনেকাংশে ম্লান হয়েছে ॥। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এর অনাতম কারণ । অন্য 

ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ইংরেজী জানা বৈজ্ঞানিকদের কাজে কি অস,বিধা সংটটি করা 

এ সম্বন্ধে 2510 25৪০৪:০1১ 16910055170 পরিচালিত একটি সমীক্ষার বিবরণ । 

বৈজ্ঞানিকদের রুশ ভাষা শিক্ষাদান ব্যবস্থার ফলাফল এবং যে সমস্ত বিদেশী ভাষার 



৬৬ গ্রন্থাগার [ আবাঢ় 

পত্র পত্রিকা পমহহে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি প্রায়ই ইংরেজীতে অনুদিত হয় তার একটি 

তালিক। এই গ্র.ন্থ সংযোজিত হয়েছে। 

110050 (7) 00179, 1101015 00:010015, 800 60011017600 

[০070090, 01051 1,001-%0900, 1963. 810, 255. 

গ্রেটবটেনের প্রখাযাতনামা গ্রদ্থাগারের আসবাবপত্র নিমণাতাদের সচিত্র তালিকা 

থেকে সংকলিত । 

[090 [7181017001511013 1101815, 3151109190105] 5৮515 1090081 $0+75 

(70 টি 115181%5 81011001201 550 510117781552318 ) 

[01110115 06210901551 01:00001%, 106 ৭161015. টৈৎ ১ ০৬166, 1963. 

সুপরিচিত পত্র পখ্িকার গ্রদ্থপজীর নবতম সংদকরণ । 

[1)0106017 (000187 1), 59105] 1101971015051)10 01011001016 800. 01900106, 

[01500909555 11,001-0090), 1963, ৮111, 153 10. 19 5, 

আমেরিকার 7165108] [70181 4559919000 প্রকাশিত সংপগ্িচিত গ্রন্থের 

অনুরূপ কিনতু ক্ষ, দ্রাংতনের নিদেশি পহস্তিকা | 

উ৬/০০০৭ (&). 3001. 591900100 1 501)0901 1115181155, টব. ১ ৬/11- 

$090। 1962, 3181. $5100, 

পুস্তক নিবচণের নীতি, পদ্ধতি এবং নিবণচনের সহাগ্ক গ্রন্থপঞ্জী সম্বন্ধে 
অ।লোচনা । 

মখ্যতঃ বিদ্যালয় গ্রণ্থাগার প্রসঙ্গে আলোচিত হলেও সাধারণভাবে সমস্ত 

গ্রন্থাগারের উপযে।গী। গ্রতথাগাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রর। [0101 এবং ১1০০০1৬1 এর 

সঙ্চে এটি পাঠ করলে উপকৃত হবেন। 

105 (00), 00/11). [10661090108] 5015060 01981)12901079 £ ৪ 

80196 10 005 1100915) 200009001/0500 900 17009100900 55051095, 

/951)11086917, [00] 90005210655 (0076105]606:6005 গান 7311110- 

81901)5 191৮15107) [২065006 106125100067 )১ 196০ 81784 0, $325. 

৪3৯ বৈজ্ঞানিক পংস্থার গ্ুন্খাগ্তার ববঙ্থা, ডকুমেশ্টেশন কাযকিলাপের পরিচয় সহ 
একটি উল্লেখষেগ্য বেফা 'রম্ম বই। বিভিন্ন দেশের ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র এই বইয়ের 
সাহায্যে আন্তজাতিক প্ধণয়ে বৈজ্ঞানিক তথা আদান প্রদানে সক্ষম হবেন। 

ড/911505 (517). 9০ 508 ৯206 00 09 ৪ 11012118519 বৈ, 08006 

[.0%9 1963, $ 3100. 

বিভিন ধরণের গ্রম্থাগাহে চাকুরীর লুযোগ সংবিধ” প্রয়োজনীক্ন শিক্ষা এবং 
পেশাগত যোগ্াতা সম্বন্ধে আলোতনা ॥ আমেরিকা এবং কানাডার যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 

গ্রচ্থাগারিকতা শিক্ষা বেওয়! হয় তার ঠিকানা, প্রতিষ্ঠা তারিখপহ একটি তালিক। 

পরিশিষ্টে সদ্নিবেশিত হয়েছে । 



১৩৭০ ] গ্রস্থাগার সংবাদ ৬৭ 

10910960208] 75061960102 0£ 1-1101017 £5509015010175. 17101910163 11 

006 ০1:10. 17011910, 719101705 10102, 

1 লা, & র ভবিষ্যত দীঘ মেয়াদী পৰিকজপনা সম্বন্ধে তথ্য । 

কৃষময় ভট্টাচার্য ॥ গ্রন্থাগার ও গ্রত্থপণ্জী ॥ হঈহড়া (২৪ পরগণা ১, দেবদত্ত এম্ড 
কোং, ১৯৬৩ । ৫৭ পৃঃ । ১৭ নঃ পঃ 

যুগান্তর, গ্রন্থাগার, কথাবাতণ প্রভতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত 

প্রবন্ধের সংকলন ও গ্রন্থাগার ভারতবর্ষ (হতিহাস ), গ্রন্থাগার-সব্গ্গদেশ 

(ইতিহাস), গ্র্থসচী- গ্রন্থপজী, পু়্তিক সংরক্ষণ ও ওরিয়েন্টাল ব্লাসিফিকেশন 

( সংক্ষিপ্তসার )। ৬মতীশ চন্দ্র ণৃহ মহাশছের প্রাচাবগাঁকরণ পদ্ধতির সংক্ষিপতসার 

গ্রন্থাগার পত্রিকায় (আধাঢু ১৩৬৬) প্রক:শিত হয়েছিল ॥ ব্তনান যুগের গ্রদ্থাগারিকদের 

নিকট প্রায় অজ্ঞাত এই বগাকরণ পদ্ধঠিটিকে একটি বইয়ের মল ধরে রাখার প্রয়ো- 

জনীয়তা ছিল । শ্রীভট্রাচ'্য ব ংলাদেশের গ্রন্থাগার (২ খন্ড) পুস্তকের লেখক । 

মাতার : 

“টি 
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ॥ খীরভুম ॥ 

গত ১৬ই জুন রবিবার প্রাত ৯ ঘটকায় সময় রামর্ঞঙজন পৌরভবনে, বিবেকানন্দ 

গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পশ্চিমবত্গের মুখ)মদ্ত্রী, বিখ্যাত জননায়ক স্বগত ডাঃ বি্ধানচন্দ্ 

রায়ের প্রতিকৃতি স্থাপন উৎসব অনুন্ঠিত হম ॥ প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন করেন 

পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী বধমানের মহারাণী অধিরাণী শ্রীষক্ত। রাধারাণী মহতাব 

মহোদয়া। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক 

শ্রীষয-ক্জ শ্রীশচম্দ্ু নন্দী শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ডাঃ কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার ॥ মেদিনীপুর ॥ 
সুভাষ স্মৃতি পাঠাগারের ব্রেমাসিক মৃখপত্র এগ্রাঙ্তর” পুনরায় প্রকাশিত হ'বে। 

পাঠাগারের কতৃপক্ষ এই পত্রিকার জন্য উন্নত মানের লেখ পাঠানোর জন্য তরুণ 

লেখকদের অন.রোধ জানিঠেছেন। শিশংদের উপযোগী লেখাও সাদরে গৃহীত হবে। 

লেখা পাঠাবার ঠিকানা £ সুভাষ স্মতি পাঠাগার, সৃভাষ পল্লী (জারানগর )। পোঃ 
হরিয়।, মেদিনীপহর । 

রঘুনাথপুর দেশবন্ধু পাঠাগার ॥ মুর্িপাবাদ ॥ 
জাতীয় সরকারের পল্লী গ্রদথাথার উন্নয়ন পরিকঙ্পনানযায়ী রঘুনাথপর 

দেশবন্ধ্ পাঠাগার পল্ী গ্রদ্থাগাররণপে উন্নীত হইয়া! নবরূগায়ণে সংলংগঠিত 

হইয়াছে ! এই গ্রন্থাগার ও নবনিগিত গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্বাটন উৎসব গত 



৬৮ গ্রস্থাগার [ আধাট 

&ই জুন বুধবার সন্ধা ৭ ঘটিকায় গ্রম্থাথার ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। এই 

অনংজ্ঞ'নে সভাপতিত্ব করেন পরিক্রমা পত্রিকার সম্পাদক শ্রীউমানাথ সিংহ এবং 

প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়া দ্বারোদ্বটন করেন মুশিদামাদ জেলা সমাজ 

শিক্ষাধিকারিক শ্রীপ্রণবকৃমার ভট্াচার্য। উদ্বোধনী বক্ত:ত। প্রদান করেন বিশিষ্ট 

সমাজ সেবী শ্রীদগণপদ সিংহ । দেশবন্ধু পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করিয়া 

একটি বিবরণী পাঠ করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রীব্রিভগ্গমংরারী দত্ত । প্রধান অতিথি 

শ্রীভট্রাচায" গ্রথাগার আন্দোলনে সরকারী পরিকল্পনার গুকত্বপণ ভূমিকার কথা 
উলেখ করেন। 

পাশল। বসন্তকুম।র মেমোরিয়্য/ল কর্যাল লাইব্রেরী 
গত ২৫&শে জোষ্ঞ রবিবার ৯ই জুন গ্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় মুশিদাবাদ জেলা 

সমাজ শিক্ষা আধিকারিক শ্রীপ্রণবকুমার ভট্ট।চাষ* মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাশা 

বসম্তকুমার মেমোরিয়াল কুরাযাল লাইব্রেরীর “দ্বারোদ্ঘাটন'ঃ উৎসব অনঃচিত হয় ॥ 

উক্ত অনজ্ঠানে জেলার বিশিত্ট কংগ্রেস করমী শ্রীদর্গাপদ সিংহ প্রধান অতিথির 

আসন অলংকৃত করেন । উদ্বোধন সংগীতের পর পাঠাগারের দ্বারোগ্বাটন করেন 

সভাপতি শ্্রীভট্টাচা"॥ যেকাঁচি দিয়। ফিতা কাট। হয় তাহা সভার মধ্যে নিলাম 

বিক্রপ্ন করেন শ্রীদুণপদ সিংহ । সাগরদীঘির শ্রী ভকত ১১১২ টাকায় কাঁচিটি লন 

এবং তৎক্ষণাৎ ডাকের মূল্য সভাপতির হস্তে প্রদান করেন ॥। সভাপতি মহাশয় 

গ্রন্থাগারের তহবিলে উক্ত অথ প্রদান করেন । গ্রন্থাগার আন্দোলন ও তাহার 

ভূমিক। সম্পকে" ভাষণ প্রদান করেন সব্শ্রী কমল বন্দ্যোপাধ্যায়, উমানাথ সিংহ, 

প্রধান অতিথি মভাপতি মহাশয় প্রভৃতি । 

বালী শিশু সমিতি গ্রন্থাগার ॥ হাওড়া ॥ 
উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৯৬১-৬২ সালের কাষ“বিবরণীতে প্রকাশ যে গ্রন্থাগারে 

দৈনিক গড়ে ৪০ খানি পুস্তকের আদান প্রদান হয় ॥। নতুন ১৮১ খানি পুস্তক 

গ্রন্থাগারে সংযোজিত হয়েছে । গ্রন্থাগারের অন্যান্য কাষসূচী হল মৃৎশিজপ ও 

চিত্রাঙ্কণ শিক্ষা! ব্যবস্থা খেলাধূলা, আবৃত্তি ৪ রচন। প্রতিযোগিতা হস্তলিখিত পর্রিকা 
প্রকাশ ইত্যাদি । 

সালেপুর নগেজ্য সাধান্পণ পাঠাগার ॥ ছগলী ॥ 
উপরোজ্ঞ পাষাগারের ১৯৬২--৬৩ সালের কার্বিবরণী থেকে কিছু তথ্য 

উদ্ধৃত হল £ 

(ক) বত'মান বংসরে সংগ্হীত ২১৭ খানি পুস্তকপহ মোট পুস্তক সংখ্যা 

১৮০৩ । (খ) বতণমান বংসরে সংগৃহীত ৩০৫ খানি সামরিক পত্রিকা! সহ মোট 

সংখ্যা ২১৮৩। গে) মোট সদস্য সংখ্যা ২৬৪) (ঘ) পাঠকক্ষ ২টি । ডে) 

দৈনিক "পাঠকের সংখ্। ৩২। (5) বতণান বৎসরে পুস্তক আদান প্রদানের 
সংখ্যা ৪৩৮৪ । 



গা 
১৭১টি রাছ্দ্রের মাথাপিছু কাগজ ব্যবহারের একটি হিসাব সম্প্রতি প্রকাশিত 

হয়েছে । এ সম্বন্ধে কিছু তথ্য দেওয়া হল £ 

তালিকার স্থান দেশ জনসংথ)া মাথাপিছু ব্যবহার (পাউন্ড ) 

১৯৬০ ১৯৬১ 

১ আমেরিকা ১৮০১৫০০১০০৩ ৪৩১"৬ ৪৩১৮ 

কানাডা ১৮১০০০১০৪০০ ২৮০ ২৮০২ 

সুইডেন ৭3১9৯১৪,০&০ ২৬৫ ২৬৫ 

১৬ জাপান ৯৩১৪০৮১৮৩০৩ ১০২৫ ১০৪ 

৩৬ রাশিয়া ২১৪,৪০,০০০ ৩৩২ ৩৪ 

৬৬” সিংহল ৯,৬১২,০০০ ৬১ ৬২ 

৮৩ পাকিম্তান ৯৩১৮৬০৩১০০০, ২'৪ ২৪ 

৮৮  ঘথান। ৫,২০০১০০০ ২ ২৩ 

৯১  ভারতব্য ৪৭০,০০০ ০০০ ১৯ ২৫ 

১০১ সোমালিল্যাপ্ড ২১৫$০০১০০০ '&ে পে 

সুত্র 8 72196/10721161)201 17084 

19:০1) 1963 প:ঃ ১৮--১৯ 

কেমিক্যাল আবষ্ট্রাক্ট্স্ 
রসায়ন শাস্ত্র এবং রসায়নশিক্প বিষয়ক পর পত্রিক। এবং এই সমস্ত পত্রপত্রিকায় 

প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সংখ্যা কি হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে 07617202]205205 

এবং তার সূচী থেকে কিছু আভাস পাওয়া যাবে। 

07977509125 205এর প্রকাশ সক হয় ১৯০৭ সালে। প্রতি দশ বৎসরের 

একটি করে; এ রকম একত্রিত ৫টি সূচী এ পধক্ত প্রকাশিত হয়েছে । 

১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই ৪ বৎসরে প্রান ১৪১৭,২৬০টি প্রবন্ধ 

ও পেটেপ্টের সারাম্ণ প্রকাশিত হয়েছে । আর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ সাল 'গধন্ত 

কেবলমাত্র ১০ বৎদরে প্রকাশিত সারাংশর নংখ্য। ৬৪৭,৩১৩ ॥ অথণৎ এই দশ বৎসগেই 



৭৬ গ্রন্থাগার [ আবাঢ় 

পৃরবতাঁ ৪০ বংসরে প্রকাশিত সারাংশর শতকরা ৪৫৭ ভাগ সারাংশ প্রকাণিত 
হয়েছে । 

১৯৪৭ --৫৬ সালে প্রকাশিত সারাংশ ১৯০৭--২৬ সাল থেকে ৩০৮% ভাগ, 

১৯১৭--২৬ সাল থেকে ২৩৫% ভাগ, ১৯২৭-৬৬ সাল থেকে ৫৮% এবং 
১৯৩৭---৪৬ সাল থেকে ৫৩% বেশী ॥ 

১১৪৭--৫৬ সালের একত্রিত সূচী ১৯ খণ্ডে সম্পূর্ণ । পৃজ্ঠঞা সংখ্যা প্রায় 

২১,৫০০, শব্দ সংখ্যা ২৮৫ লক্ষ । এই সূচী প্রণয়নে প্র'য় ৬০ লক্ষ কাড বাবহৃত 

হয়েছে । লাইন করে সাজিয়ে দিলে এর দেঘ হবে ২,১৫০ ফ.ঃ। এই সূচী ছাপাতে 

১৫০ টন ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে-গগালী প্রফের দেঘ ১২ মাইল ॥ 

১১৫৭--৬১ এই পাঁচ বৎসরের একত্রিত সূচী প্রকাংশর সংবাদ খুব সম্প্রতি 

ঘোষিত হয়েছে । এটি ১৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে। এই পাঁচবৎসরে প্রকাশিত সারাংশের 

সংখ্যা ৬২০,৮৬৮ অর্থাৎ ১৯০৭- ৬১ এই ৫৫ বৎসরে প্রকাশিত মোট সারাংশের 
€ ২,৬৮৫১৭০৯ ) শতকরা ২৩ ভাগ । 

0১070109] 850805এর বত'মান বাৎসরিক চাঁদার হার ১০০০ ডলার। 

প্রস্তাবিত নতুন সূচীর প্রাক-প্রকাশন মূল্য ১০০০ ডলার । পরে ১৪০০ ডলার । 

এডওয়ার্ড এড ওয়াস 

গ্রেট বুটেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোধা এডওয়াড* এডগ্লাড'স এর কোন 

ছবি নেই । 7০22 196 গ্রন্থের লেখক উ৬/. &. 0000৭ এডগয়াডসের 

জীবনী নিয়ে গবেষণায় রত আছেন। তিনি সম্প্রতি আবিত্কার করেছেন ষে ১৮৪৮ 

সালে জন ফিপিল নামক জনৈক শি্পী এডওয়াডসের একটি ছবি এ'কেছিলেন। 

তিনি এই চিত্রটির একটি ফটোও সংগ্রহ করছেন। এখন আসল চিত্রটি তিনি 

অনবসম্ধান করছেন। 

ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপজ্জী 

১৯৬৪ সা.লর জানুয়ারী মাস থেকে ভারতীয় জাতীয় গ্রশ্থপঞ্জী (100190 

90009] 73151198191 ) প্রতি মাসে প্রকাশিত । এ পযন্ত এটি ত্রেমাসিক হিসাবে 

প্রকাশিত হত ॥ বাৎসরিক চাঁদার হার যথা সময়ে ঘেষিত হ'বে। ১৯৬১ সালের 

একত্রিত বাৎসরিক সংখ্যা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে । এটির মূল্য ৫৪ টাকা । 

১৯৫৮ সালের বাৎসরিক সংখাটি (মূল্য ৫০টাঃ) এখনও কিনতে পাওয়া যায়। 

১৯৫৯ এবং ১৯৬০ সালের বাৎসরিক সংখ্যার সমহ্ত কপি নিঃশেষিত ॥ তবে 

সব বছরেই রমাপিক সংখ্যাগ্লি (প্রতি বংসরের মূল্য ৬৮ টাকা) এখনও 
পাওয়া] * যায় । ১৯৬৩ সালের চারটি ব্রেমামিক সংখ্যার জন্য চাঁদ হ'হা 

৮৪ টাকা । 



১৩৭৩ বাতা বিচিত্রা ৭১ 

দশমিক বশীকরণ পদ্ধতির ব্যবহার 
ডিউই দশগিক বগগীকরণ আমেরিকা ব্যতীত অন্যান্য দেশে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সে 

সম্বন্ধে একটি সমীক্ষা পরিচালনার কথা "আমেরিকার লাইবেরী এসোপিয়েশন ঘোষণা 

করেছেন। 

দশমিক বর্গীকরণের বতমান প্রকাশক “কফরেষ্ট প্রেস”, ণএশিরা ফাউন্ডেশন” 

এবং “কাউন্সিল অন লাইব্রেরী রিসোসেস” এর আথিক আনকুল্যে এই সমীক্ষা 

পরিচালিত হবে। 

এই সমীক্ষা দুটি প্যণয়ে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম পষণয়ে প্রথচ্যের নিম্নলিখিত 

দেশগুলি অপ্তডূক্ত হয়েছে £ 

বামণা, পিংহল, ভারতবধ+, ইম্দোনেশিয়া, কোরিয়া, মালঘ, প।কিস্তান, পারস, 

দক্ষিণ ভিয়েতনাম, তাইওয়ান এবং থাইল্যান্ড ॥ 

দ্বতীর পযণয়ে আছে ব্রাজিল, গ্রীস, ইসরায়েল, নাইজেরিরা, রাশিয়া, দক্ষিণ 

আফি কা, তুরস্ক এবং যুগোম্লভিয়। 1 

এই সমস্ত দেশে দশমিক বগীকিরণ পদ্ধতির যাতে সঙ্গতিপূর্ণ বাবহার হয় সে 

দিকে দষ্টি রেখে এই সমীক্ষায় নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে £ 

(১) কি উদ্দেশে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হর । এই পদ্ধতির বাবহাগ্গিক 

উপযোগিতা বুদ্ধির জনা এর পরিবর্তন এবং পরিবধন প্রয়োজন কি না? 

(২) দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির পরিবতিত তালিক! সংগ্রহ এবং এই পরিবতনের 

ভিত্তি সম্বন্ধে অনুসম্ধান। : 

(৩) ভবিষাত কম“সূচী রূপায়ণে এই সমস্ত দেশ থেকে সহযোগিতা সংগ্রহ । 

গজযারান্থ সনাহান্ানাওসভাযে অরে, রর ৮৪ 



্াী 
দাতের ররর বার 

»তিনকড়ি দত্ত 

আমরা গভীর দুঃখের সত্চে জানাচ্ছি যে শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় ১স। 

জুলাই ১৯৬৩ (১৬ই আষ'ঢ় ১৩৭০) পরলোক গমন করেছেন। ইদানীং তাঁর 

স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটেছিল কিন্তু এই মৃত্যু নিতান্তই আকচ্মিক । 

শ্রী দত্তর তিরোধানের সাথে পরিষদের প্রারম্ভিক যৃগের সঙ্গে অনাতম 

যোগাযোগ বিচ্ছিদ্ন হল । বাংল দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম 

স্থপতি হিসাবে কুমার মহনীম্দ্র দেবরায় মহাশয়ের সঞ্গে শ্রী দত্তর নাম সকলেই 
সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবেন। শ্রীদত্তর খ্যাতি বাংল! দেশে নমল সমগ্র ভারতবর্ষে 

ছড়িয়ে আছে। অন্যান্য রাজোর প্রবীণ গ্রদ্থাগারিকগণ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদ বলতে এখনও তাঁকেই বোঝেন । ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

প্রত্যেক সম্মেলনে পরিষদের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচন। প্রসঙ্গে লবণগ্রে 

শ্রী দত্তর ডাক পড়ত । 
বাংলাদেশের বত'মান যগের তরুণ গ্রম্থাগারিকগণ গ্র্থাগার আন্দোলনে 

শ্রী দত্তর অবদান সম্বন্ধে খুব কমই জানেন । পরিষদের সঞ্চে ঘনিষ্ঠ কম্মীগণ 

ব্যতীত অন্যের পক্ষে এর সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তার অন্যতম 

কারণ হ'ল আত্মপ্রচারে শ্রী দত্তর পরান্মখত।। 

গ্রন্থাগারিকতা পেশা না হওয়। সন্ভেহও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রম্থাগার 

পরিচালনা সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ব্ত্তিকৃূশলী গ্রন্থাগারিকদের শ্রদ্ধা 
উদ্বেক করেছে । 

পরিষদের নিজস্ব ভবন তাঁর জীবনের অন্যতম ম্বপন। একমাত্র তাঁরই 

দু আত্মবিশ্বাসের ফলে পরিষদ মি আই টি থেকে জমি নংগ্রহের আথিক 

বাঁহকি নিতে সমর্থ হয়েছে ॥। মৃতার তিন চারদিন পৃবেও তিনি পরিষদের 

সম্পাদককে পরিষদ ভবনের নক্সা নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য 

অনরোধ জানিয়েছিলেন এবং সেই নক্সার কিছু অদল বদলও করেছিলেন । 
তাঁর মত্যুতে পরিষদ একজন অভিভাবক হারল ॥ 

গ্রন্থাগারের, শ্রাবণ সংখ্যা তিনকড়ি দত্ত সংখা হিসাবে প্রকাশিত হবে। 

১২ই জুলাই ১৯৬৩ 

ঢ ২৭শে আবাঢ় ১৩৭, 



৬তিনকড়ি দত্ত সংখ্যা 

গয191৫ 
প রি যু দ 

পেসপীপস্টীসস, পাপী শী পিসি পা পি পল পন সন লি পপ আশি সপ 
শর পাল 

এ হ সং থয] য় 

শ্রীনিথিলরঞ্জন রাষঃ সঙ্জন তিনকডি দত্ত । গিষালী রামামুত 
ননঙ্গনাথন £ তিনকড়ি দত স্মরণে । যাদব মুবলীধর মুলে £ তিণকি 

দা স্বরণে । শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুঃ তিনকড়িবাধুর কথা। শ্রীসুবোধ 
কুমার মুধোপাধ্য'ম্ 8 ৬তিনকাড় দত্ত। শ্রীনারাহণ চক্রবর্তী £ 
গ্রন্থাগার বন্ধু তিনকডি দতের স্মরণে । শ্রীমনাথবন্ধু দত্ত £ তিনকাড 

দভ স্বরণে । শীগুকদান বন্দ্যোপাধ্যা £ তিনকভিবাধুকে মেমন 

দেধিয়াছ্ি। শ্রীবিজহানাথ মুধোপাধ্যাঘঃ ভএতিনকডি দত স্বরণে । 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেধুযোগ্য পুন্তক। 

পরবদ কথা ৬ শ্রদ্ধাঞ্জলী ৬ সম্পাদকীর 

ব্রায়োদশ বর্ষ টতুর্থ সংখ্যা আবণ ১৩৭০ 
ছু & কা 



পন্বিষদেত্র. ইংন্রেজী গ্রন্থমাল্রায় নবতম জংযোজন 
ক 

(18888155710 11 10015 10-081 
1963. ৮,128 ১. 15. 3-00 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন 
সাভিসের (ইউ এস আই এস )যুক্ত উদ্যোগে ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৩০) 

তারিখে অনুষ্ঠিত পূর্ব ভারতে গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পকিত আলোচনা সভার 
বিশদ কার্য বিবরণী । 

ডাঃ লীহার ব্রঞ্জন রায় এবৎ পচ্চিমবঙ্গ সব্রকারের শিক্ষা সচিব 

ডাঃ ধীরেজ্দ মোহন সেন এই সভার ষথাক্রমে সভাপতি এবহ শউুঁদ্বোধক 

ছিলেন । আসাম, পঞ্চিমবঙ্গ, বিহার, উ্ভিষ্তা এবৎ ইউ এস আই এস এর 

প্রতিনিপিবৃন্দ এই আলোচনায় অৎশশ্রহণ করেছিলেন । 

পূর্ব ভারতের সাধারণ শ্রন্থাগার" বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবহ শিশু 
শ্রন্থাগারের বতমান অবস্থা সন্বন্ধে তথ্যবহুল আলোচনা এই অঞ্চলের 

গ্রন্থাগার বাবস্থার পরিকল্পনা জূপায়লণে পহায়ক হবে । 

সূচীপত্র ই 

উ 6010036 2700 9০006 01 (115 91701051001) 

[১0110 11012152170 115 [২618107 0 1172 00171101101 

93০০1100119 961৮100 

[10]87ঠ 9875109 1) 901100]5 

00101101617 11001 

1105 8210258] 110817% 45500181107 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষছ 
কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়, কলিকাতা ১২ 

৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা! ১৪ 



সধা, আজ হতে, ভাম্ব 
জানি মনে, ক্ষণে ক্ষণে চমক্ষি উঠিবে মোর হিস 
তুমি আস নাই বলে, অকস্মাৎ হিয়া রহিস্া 
ক্ল্ুণ স্মতিত্র ছাতা মান কলি দিতে সভাতলে 
আলাপ আলোক হাস্য প্রচ্ছম গভীন অশ্রজলে । 

_প্বীজ্দ্রনাথ 
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ত্রয়োদশ বর্ষ ] শ্রাবণ £ ১৩৭০ [ চত্র্থ সংখা 

প্রীনিখিলররঞ্জন রায় | 
ৃ 

| সজ্জন তিনকড়ি দত্ত 

শক্তি শেল-আহত লক্ষণ যখন মুমুষহ হয়ে পড়েছিলেন তখন শোক বিহবল 

রামচন্দ্র নখেদে বলেছিলেন £ দেশে দেশে ভার্যা মেলে, বন্ধহও মেলে, কিন্তু এমন 

দেশ নাই যেখানে সহোদর ভাই পাওয়া যেতে পারে। সংসারে ধনী ও ধনগবস্ফীত 

মানুষ প্রচুর আছে--সংখ্ায় এরা এখন জুতবধমান। আর আছে ক্ষমতালোভী ও 

ক্ষমতামত্ত মানষ--এরাও সংখ্যায় কম যায় না। সংসারটাই এখন চলেছে টাকা 

পয়সাওয়াল! আর ক্ষমতামত্ত কতকগুলি মানষের অগ্গুলি হেলনে। সত্যিকারের 

সজ্জন আর ভদ্রলোক সংখায় বড় কম। ভদ্ুতার মুখোসধারী আছেন অনেকে,__যাদের 

প্রকৃত পরিচয় পাওয়। যায় যখন তাদের শ্বাথ ক্ষ£ম্ন হওয়ার কোন কারণ ঘটে । ভদ্দুতার 

মৃখোশট খুলে পড়ে, আর তার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে স্বাথপরতার 

নিল“জ্জ ভ্রুকুটি। 

তিনকড়ি দত্ত রেলওয়েতে কাজ করতেন। ঠিক কি কাজ করতেন, আর কি ছিল 

তার পদবী তা! জানতাম না। জানবার প্রয়োজনও হয় নি। তবে শুনেছিলাম যে, 

তিনি রেলওয়ের বাঙ্তু বিভাগের কমণারী ছিলেন। ১৯৪৮ সনে নাগপরে সবভারতীয় 

গ্রন্থাগার সম্মেলনে তিনকড়ি বাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় । পরিচয় ঘটল জাতীয় 

গ্রন্থাগারের লাইব্রেরিয়ান শ্রী বি, এস, কেশবনের মধ্যস্থতায় ॥ প্রীকেশবন তিনকড়ি 
বাধুকে লক্ষা করে বলেছিলেন £ £ 90810551 চয 0:060555100) ৪10৭ ৪ 11191511890 

5 09551010)1 তিনকড়ি বাবুর জীবনের প্রধান এবং পরম সখ ছিল লাইব্রেরি । 

নিজে তিনি পেশাদার লাইব্রেরিয়ান ছিলেন না, লাইন্রেরি বিজ্ঞানে কোন শিক্ষণ ও তিনি 

নেননি! কিন্তু আজীবন লাইব্রেরির সেবায়, লাইব্রেরিয়ানদের শ্বাথসংবধনে এবং 
দেশময় লাইব্রেরি আন্দোলনের প্রসারকল্পে নিজের সব শজি, সব অবসর নিয়োগ 

করেছিলেন। সম্পথ গিঃম্বাথথভাবে এবং অন্তর দিয়ে তিনি লাইব্রেরি আন্দোলনকে 

ভালবাসতেন, এবং এই আন্দোলনকে শজিশালী করে তুলতে তিনি নানা ভাবে ছিলেন 

বত্বশীল। তাঁর ছিল একটি অকপট, সংন্দর স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব । 

অনেক তথাকথিত খ্খেচ্ছাসেবী আছেন ধাঁরা আসলে হচ্ছেন আত্মসেবী। কিসে 

নিজের নাম জাহির কর! যায়, আর কি উপায়ে লোকদেখান শ্বেচ্ছাসেবার ঢাক পিটয়ে 



খ৪ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

আর একট! মতলব হাসিল করা যায় তারই ফিকিরে ঘোরেন একশ্রেণীর লোক । অনেক 

স্বেচ্ছাসেবীর মধো আবার দেখ! যায় একটা চাপা দাম্ভিকতা। “ঘরের খেয়ে বনের 

মোষ তাড়াচ্ছি”-_-এ রকম একটা মনোভাব এদের করে তোলে খানিকট। অসহিফ; ও 
অহঞ্কারী॥ এরা মনে করে যে যেহেতু এরা বিন। পারিশ্রমিকে দেশোম্ধার করছে 
সেহেতু সবাই এদের খাতির করুক ॥ 

স্বেছা সেবার যা মূলগুণ তা হচ্ছে নম্রতা ও নিরহ্গকারিতা ॥ যেজন্য পরমহংস 

শ্রীরামকুঞ্ণচ বলেছিলেন £ জীবে দয়া নয়, জীবসেবা। শ্বেচ্ছাসেবাধমের এই মলসটি 

যারা ধরতে পারে না তারা আর যাই হউক প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবী নয়। 

তিনকড়ি বাবর সঞ্চগে ১৯৪৮ সনের প্রথম পরিচয়ের পর দীর্ঘ ষোল বৎসর 

অসংখা বৈঠক ও সভাস্মিতিতে দেখা হয়েছে ও আলাপ আলোচনা চলেছে । বহু স্থানে 

একসঙ্গে গিয়েছি । একজায়গায় থেকেছি ॥ সাধারণ পরিচয় ক্রমশঃ একটা নিবিড় 

বন্ধৃত্বে পরিণত হয়েছিল । সদালাপী, হাস/মর, নিরহগকারী মানুষ হিসেবে তিনকড়ি 

বাবু সাহচষ" হিল অত্যন্ত কাম্য। মনে হত চরিত্রের মাধৃযে তিনি বোধ হয় অজাত 

শত্রং। ব্াযজিগত ভাবে আমি যে জন্য তিনকড়ি বাবর কাছে খণী, তা হচ্ছে এই যে, 

কাষ'গতিকে আমাকে পশ্চিমবঙ্গে লাইব্রেরি সংগঠন ব্যাপারে সামান্য কিছু দারিত্ব বহন 

করতে হয়। আমি পেশাদার লাইব্রেরিয়ান নই, কিন্তু বছ লাইব্রেরিয়ান এবং লাইব্রেরি 

পরিচালকের সঙ্গে সেই সংবাদে কাজকমের সম্বদ্ধ। তিনকড়ি বাবর সঙ্গে যে 

সম্বন্ধ ছিল তাতে বিরূপতা বা বিপক্ষতার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর ভিতরে যে 

সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতা লক্ষ্য করেছি তা অবিস্মরণীয় । কোন কোন ক্ষেত্রে 

এর ব্যতিক্রম ঘটেছে বলেই আজ তিনকড়ি বাবুর কথা মনে পড়ছে বিশেষভাবে 

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হ”ল ১৪ই এপ্রিল কাকদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সশ্গেলনের 

অধিবেশন । সারাদিন বন্ত:তা, আলোচনা ইত্যাদির জের মিটে যাওয়ার পর বিকেল বেলা 

একই গ্রাড়িতে আমরা রওন! হলাম কলকাতা অভিমহখে ॥। সঙ্চে ছিলেন সম্মেলনের 

সভাপতি অধ্যাপক শশিভুষণ দ্াসগণ্ত আর ২৪-পরগণা জিলা সমাজ-শিক্ষা আধিকারিক 

শ্রগদাধর চরণ নিয়োগী ॥ পথে সরিষ। রামকৃফ মিশন আশ্রমে কিছুটা সময় কাটিয়ে 

সম্ধ্যায় কলকাতায় এসে গেলাম । কলেজ স্ট্রিট--হ্যারিসন রোডের € মহাত্া গান্ধী 

রোড ) সঙ্গমজ্থলে তিনকড়ি বাবু নেমে গেলেন হাওড়ার দ্রাম ধরবেন বলে । স্মিত 

হাস্যে বিদায় নিলেন। সেই শেষ দেখা। এত তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের ছেড়ে চলে 
যাবেন ত* ভাবতেও পারি নি। 

তিনকড়ি বাব বড়লোক ছিলেন না, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত নামকরা লোক 

ছিলেন না, প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মানূবও তিনি ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুতে আমরা 
ধনবান কোন মানুষকে হারাই নি, কোন প্রভাবশালী সমাজপতিকেও হারাই নি। কিন্তু 

হারিয়েছি একজন সতিাকারের লজ্দন ব্যজিকে। প্রকৃত ভদ্রলোকের সংখ্যা সংসারে 

সীমিত। তাই তিনকড়ি বাবর লোকান্তর আমাদের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি । 



এস, আর. পঙগনাথণ 

তিনকডি দত স্মরণে 

সোমবার ১ল। জুলাই ১৯৬৩ খঙ্টাব্দে তিনকড়ি দত্ত ইহলে'ক ত্যাগ. করেছেন। 

তাঁর জীবিকা নির্গাহক বৃত্তি ছল ইন:জিনিয়ারিং। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে গ্রন্থাগার 

জগতের সেবাই ছিল তাঁর সার! জীবনের প্রকৃত বৃন্তি। রেলে চাকুবীরত অবস্থায় ও 

অবসর গ্রহণের পর, তিনি তাঁর সমস্ভ অবসর সময় গ্রন্থাগারের উন্নতি বিষয়ক চিন্তায় 

নিয়োগ করতেন ও এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রণ করতেন। 

১৯৩০ খ-ঃ ডিসেম্বর মাসে কলেজ সেকায়ারের 85৭1190 চা21]এ বঙ্গীর গ্রন্থাগার 

পর্যিদের একটি সভায় তিনকড়ির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় । এই সভায় সভাপতি 

ছিলেন ডাঃ প্রফুল্রচন্দ্র রায় । আমি ছিলাম একজন বক্তা। বাঁশবেড়িয়া রাজ 

পরিবারের কুমার মংণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, তাঁর রাণী শঙ্করী লেনের বাসভবন থেকে 

আমকে সভায় নিয়ে আসেন ও সব প্রথমে যে কয়েকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন 

তার মধ্যে তিনকড়ি অন্যতম । পরদিন র'ত্রে কুমার মুণীপ্দর দেব রায় মহাশয় ও আমি 

সব" এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনে (গ্রন্থাগার বিভাগ ) যোগ দেবার জন্য বারাণসী যাই। 

ওখানে তিনকড়ি আমাদের সত্যে মিলিত হন।॥ এই অধিবেশনের প্রথম থেকে শেষ 

প্য“্ত সক্রিয় ভাবে যোগ না দেওয়। সন্তেৰও তাঁর উৎমাহ ও আগ্রহের অভাব দেখি নি। 

এটি সভায় আমি “ভারতীয় আদর্শ গ্রন্থাগার অইন” এর প্রথম খসড়াটি পেশ করি। 

এই আইনটি সভায় সাধারণ ভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর রায় মহাশয় ও তিনকড়ি 

এটিকে বাংলাদেশের অবস্থার উপযংস্ত করে দেবার জনা আমাকে বিশেষ ভাবে বলেন। 

এই উদ্দেশো, মাদ্রাজ ফেরার পথে কয়েক দিন কলকাতায় থাকি। এই সময় এর 

দুজন আমার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থাগার পরিদশণনের ব্যবস্থা করেন ॥ এইভাবে আমরা 

কলকাত থেকে গণ্গাতীর ধরে বিভিন্ন সাধারণ গ্রন্থাগার পঞ্দিশ'ন করি । একে 

একটি গ্রন্থাগার মিছিল বলে বণনা কর চলে । শেষে আমর! বাঁশবেড়িয়ার জনসভায় 

এনে পেশীছাই। এই মিছিল পরিদর্শন করার সময় তিনকড়ি যেভাবে, অনংজ্ঠানের 

প্রতিটি খু*্৪নাটি পধন্ত সংজ্ঞুভাবে সম্পাদন করছিলেন ত দেখে একজন নীরব 

একনিষ্ঠ কমীর কমততগরত। ও দক্ষতা উপলব্ধি করি । 

কয়েক বছর পর্ন তিনকড়ি গ্রন্থাগার সংক্রান্ত বিষয় আলোচন। করার জন্য 

সপরিবারে মাদ্রাজ এসে আমার সাথে বাস করেন ॥ এ সময় আমি জানতাম ন৷ বে 

উনি বেল বিভাগের একজন ইনিনিয়ার । আগি তাঁকে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের 
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*লাবন আনতে দঢ় সংকজপ একজন অত্যন্ত উৎসাহী গ্রন্থগারিক বলে মনে করেছিলাম । 

দুবছর পর ইন্সিপরিয়াল লাইবেশীর একট সভায় যোগ বেবার জনা আমাকে কলকাতায় 

আসতে হয়। তখন তিনকড়ি বিভিমন স্থানে আমার বক্তত1 দেওয়ার বাবস্থা! করে- 

ছিলেন। এই জায়গাগুলির মধ্যে হাওড়ার নিকটে লিলহয়া একটি । সভাটি রেলের 

অফিপারে পূর্ণ দেখলাম ॥ এই সময় আমি প্রথম জানতে পারি যে তিনকড়ি নিজে 
একজন রেল বিভাগের অফিসার । সভাটি রেল ইন-জ্টিটিউটে অনন্ঠিত হষেছিল। 

এ রেল ইনছ্টিটিউটের গ্রন্থাগারটি অফিসার ও তাঁদের পরিবার বের দ্বারা সুবাহ:ত 

দেখলাম ॥ 

পরে তাঁর ইচ্ছা! ছিল যে গ্রন্থাগার ভবন নিমাণ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত 
কাজ করি॥। যাহোক, বহুদিন আমাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে নি। অবশেষে 

১৯৫৯ খ:ঃ আমার সভাপতিত্বে ভারতীয় মানক সংদ্থার (1001917 908100910 

[05000069) একটি সমিতি গ্রন্থাগার ভবন নিমণণ ও তাহার উপযহজ্ত আসবাবপত্রের 

মান নিধারণ করে। তখন, আমি যে এই মান নিধণরিত করতে পেরেছি তাতে 

গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে সব্প্রথম তিনকড়ি আমাকে পত্র লেখেন। 

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাগুলিতে তিনি নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন । 

অন্তত পক্ষে ১৯৪২ খুঃ বোম্বাইএ অনুষ্ঠিত সভা থেকে আরম্ভ করে ১৯৫২ খঃ 

হায়েদ্রুবাদে অনহত্ঠিত ছয়টি সভা, যেগলিতে আদি উপস্থিত ছিলাম সেগুলি 

সম্পকে" এই কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদই তাঁর 

প্রকৃত স্মৃতিসৌধ । এই পরিষদের কাষে তিনি একান্ত ভাবে আত্মনিয়োগ 

করেছিলেন, পর্ষদের কোন পদে অভিবিজ্ থাকা বা না থাকার সঙ্গে তাঁর এই নিষ্ঠার 

কোন যোগ ছিল না। যখন তিনি এই পরিষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন 
তিনি এর কাজের মান উন্নত করেন। তিনি কখনও নিজেকে জাহির করতেন না, 

কিন্তু সর্বদা একটি আকর্ণীয় শক্তি ও মাধুষ* তাঁকে ঘিরে থাকতে ॥ তাঁর এই 
গুণটির দ্বারা তিনি বাংলার বনু নবীন গ্রম্থগারিককে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

অন্তভুপ্জ করতে সমর্থ হন। আমি যতবার কলকাতায় এসেছি প্রায় তার প্রত্যেকটি 

দিন তিনকড়ি আমার সঙ্গে দেখা করতেন । আমি কলকাতায় এলে তিনি একদিন 

আমাকে বঞ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদে নিয়ে যেতেন। কখন কখন সেখানকার 

কম ণকোলাহল দেখে আমার ঈর্ধা হত। কারণ আমাদের দেশের খুব অপ গ্রন্থাগার 

পরিষদের এই রকম কয়েকজন বিশ্বস্ত ও একনিম্ঠ গ্রন্থাগারিকের সেবা পাওয়ার 

সৌভাগা হয়েছে । যদি বলি তিনকড়ির বাজিত্ব ও নিষ্ঠ। নবীন গ্রন্থগারিকদের মধ্যে 

এইনপ গভীর নিঙ্ঞার সণ্চার করার জন্য ধিশেষভাবে দায়ী তাহলে নিশ্চয়ই নবীন 

গ্রদ্থগারিকগণ ক্ষুণ্ণ হবেন না। 
আমি জানি তিনি তাঁর শির পর্ণ বিকাশের তৃন্তি ও চরিতাথ-ত1 অঙ্জন করে 

ইহলোক ত্যাগ করেছেন ॥ তাঁর জীবদ্দশায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রদ্থাগার আইন পাশ হয়ে 
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গেলে তিনি আর ও সংখ যেতে পারতেন। বযঙ্গিও তিনি আজ সশরীরে আমাদের মধ্যে 

উপস্থিত নেই, আমার বিশবাস যে তিনি ও কুমার মুণীন্দ্ুদেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় 

গ্রদ্থাগর পরিষদের কাজকমের উপর সব্দা দৃঙ্টি রাখবেন আর তাঁদের সংক্ষ। শক্তি 
এমন ভাবে প্রয়োগ করবেন যে, অদব ভব্ষি।ত বাংলাদেশে গ্রতথাথার আইন 

প্রবন্তিত হবে। 

তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি । 

কল্য/ণী সংব্বারাও 

কতৃক অনদিত 

যাদব মুরলীধর মুলে | 

ূ 

তিনকুডি দা স্মব্রণে 

গত ২রা জুলাই মঙ্গলবার সক'লে যখন জানলাম আমাদের থনিগ্ট বন্ধু 

তিনকড়ি দা সামান্য রোগভোগের পর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তখন অত্যন্ত 

শোকাত হলাম । এ সম্ভাবনার কথা আমার মনেই আসে নি, কারণ আমি জানতাম 

তিনি এ বয়সেও কম ছিলেন এবং এই সে দিনও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ- 

কাষণালয়ে যোগদান করেছেন। 

১৯৩৩ সাল থেকে তাঁর প্রিয় সঙ্গের কত স্মৃতি আমার মনে সাড়া তুলছে । 

তিনকড়িদার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় ত্রিশ বছর পূবে ১৯৩৩ সালের প্রথম 

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মিলনে। তখন আমরা দু” জনেই যুবক ॥ সেই মধুর 

প্রথম পরিচয়ের পর পরবতী অনেক সম্মিলনে সদস্য হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্ে 

এসেছি । শুধু তাই নয়, আমর] অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছি । তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা 

ও প্রীতি গাঢ় হয়েছে । পরে যখন ১৯৪৭ সালের প্রথমে কলকাতা এল'ম তখন 

ঘন ঘন দেখা সাক্ষ!তে নে প্রীতি ও শ্রদ্ধা ক্রমধধিত হয়েছে । 

ব ঙলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর যে কাজ সে কথার বিবরণ-বিষ্তার 

করা আমি বছল্য মনে করি। তিনি গ্রন্থাগারিক ছিলেন ন', কিন্তু গ্রন্থাগারিকতায় 
তারি উৎসাহ উদ!ম ধে কোন গ্রন্থাগার কমীঁকে লজ্জ। দেবে । 

সকলেই জানেন, তিনি গ্রশ্থাগার অ।ন্দালনের আদশ' থেকে কখনো আড়ালে 

থাকতেন না এবং সবর্দা সেই আদশে উন্নয়নের জন্য কাজ -করতেন। 

পরলোকগত কুমার মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের উদ্দীপনাই তাঁকে গ্রম্থাগার জগ্গতে 
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আসতে প্রভাবান্বিত করেছিল । তিনকড়িদার মধ্যে এমন কতকগংলি গণের সমন্বয় 

ঘটেছিল যাতে তরি নংসগে" যারাই এসেছেন, তাঁর! প্রতোকেই তাঁকে প্রি বলে 

ভঞ্তান করেছেন । 

এই নিঃম্বাথ কমীর প্রয়াণে বঙ্গীয় গ্রদ্থাথার পরিষদ দীন হ'ল নিঃসম্দেহ, 

তিনি তাঁর বন্ধুবাম্ধবদের স্দহিতে চিরস্মৃত থাকবেন । এ" দেশের নান৷ স্থানের 

বছুজনের সহিত তাহার শ্রীতিপৃণ" সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে । আমি অনেককে জানি 

যাঁরা তিনকড়িদাকে আপন জন মনে করেন। 

জাতীয় গ্রন্থালয়ের সহকমীদেরও আমারা নিজের পক্ষ থেকে তিনকড়িদার 

প্রশ্নাণে অমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ॥ তাঁর আত্ম। শান্তিলাভ করুক । 

প্রমীল চন্দ্র বসু, | 

তিনকড়ি বানু কথা 

ক।রও সম্বন্ধে স্মৃতি মন্থন কারে কিছু লিখতে হ'লে লেখকের শিজের অনেক 

কথা লেখার মধো প্রায় অণিবার্ধ ভাবেই এসে পড়ে । সে অপরাধের জনা শুকতেই 

পাঠকের কাছে মাজন। চেয়ে রাখছি । 

প্রথম পধণয়ে বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের নাম ছিল নিখিল বগুগ গ্রত্থাগার পরিষদ । 

ইংরাজীতে বলা হ'ত &11-8585] 110 48590150100 1 এই পরিষদ স্থাপনে 

তখনকার দিনে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় প্রভূতির নেতৃত্বে প্রধান কমা ও 

উদ্যোগী ছিলেন শ্রীসুশীল কুমার (ঘা । ১৯২৫ খংন্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর এই 

পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার অণন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের দষ্টি আকর্ষণের 

উদ্দেশ্যে এবং গ্রন্থাগার প্রিষদ স্থাপনে সর্বসাধারণের মধ্যে যতে অনুকূল 

মনোভাবের সংগ্টি হয় সেজন্য সংম্ীল বাবু দেশবন্ধ: প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়াড” কাগজে 

মধ্যে মধে) লেখা ও বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে থাকেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি 

তিনকড়ি বাবর সহজ আকর্ষণ ছিল। সংশীল বাবুর কাছে শুনেছি তিনকড়ি বাবু 
ফিরওয়াড” কাগজের আফিসে চিঠি লিখে শীল বাবুর ঠিকানা জেনে নিয়ে সংশীল 
বাবর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন, গ্রন্থাগার আন্দোলনের কাজে সহযোগিতা 

রাখার জন্যে । মেই থেকে মৃতুুর দিন পযন্ত পরিষদের সাথে তিনকড়ি বাধুর 
ঘনিষ্ঠ সংঅব ছিল। 
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১৯৩৩ খুষ্টাব্দে গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন পধায় শুক হয় এবং পরিষদের 

পৃঝ্নাম পরিবত“ন ক'রে এর নাম দেওয়। হয় বগ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ অথবা 

ইংরাজীতে 26085] [1151210 £8509০919007, ॥ পরিষদের প্রথম পধণয়ের প্রায় শেষ 

পরবে ১৯৩২ খঙ্টাব্দের শেষে অথব। ১৯৩৩ খ্টাব্দের প্রথমে তিনকড়ি বাবুর সাথে 

আমার প্রথম পরিচয় হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি আমারও আকষণ ছিল । 

বরোদা রাজ্যের বিচিত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিবরণ আমাকে বিশেষভাবে মধ করে। 

বরোদ। গ্রম্থাগারের তদানীন্তন ঘকিউরেটর, স্বগাঁয় নিউটন মোহন দত্তকে বরোদায় 

গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়ে শিক্ষালাভে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে রেগ্গংণ থেকে 

ওকথা জানাই ১৯৩১ খাঙ্টাষ্দে। পত্রোত্তরে তিনি আমাকে বরোদ। যাবার জনা 

আহ্বান জানান॥ কাধগতিকে সে সময়ে আমার যাওয়া হয় না। ১৯৩২ খম্্টাব্দের 

শেষে অথবা সম্ভবতঃ ১৯৩৩ খম্টান্দের প্রথমে হুগলী জেল! গ্রন্থাগার পরিষদের 

উদ্যোগে শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে এক গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। 

খবরের কাগজে সঙ্ষেলনের বিষয় অবগত হয়ে কৌতূহল বশতঃ একদিন এই লন্মেলনে 

উপস্থিত হই। সেখানে মন্ষেলনের (সম্ভবতঃ) সম্পাদক শ্রীফণীন্দ্রনাথ 

চক্রবতাঁর সাথে পরিচয় হয়। এই সময়ে আমি বরোদা যাবার কথা পহনরায় চিন্তা 

ক"রছিলাম। কথা প্রসঞ্জে সে কথ! জেনে ফণীবাধু আমাকে তিনকড়ি বাবুর সাথে 

পরিচয় করার কথা বলেলন এবং তিনকড়ি বাবৃর নামে এক পরিচয় প্র দিলেন। 

তিনকড়িবাব তখন লিল[য়াতে ইজ্টইশ্ডিয়। রেলওয়ের বোধহয় এসিম্ট্যান্ট ইম্সপেক্টার 

অফ ওয়াকস' ॥ লিলহয়া ই, আই, আর, ইনধ্টিটিউটের লাইব্রেরীর তিনি তখন 

কণধার। এ ইনন্টিটিউটে তাঁর সাথে দেখা করি। আমার পরিকজ্পনার কথা 

শহনে তিনি খবই উৎসাহ বোধ করলেন এবং আমি বরোদা থেকে ফিরলে 

বংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারে একযোগে কাজ করার সংবিধা হবে 

ব'লে উল্লেখ ক'রলেন। যতদূর মনে হয় সে সময়ে তিনি নিখিলবগ্গ গ্রম্থাগার 

পরিষদের যুখ্ম-সম্পাদক ছিলেন । 

নিউটন মোহন দত্ত মহাশয়ের সাথে পংনরায় চিঠিপত্র আদান প্রদানের মাধ্যমে 

আমার বনোদ। যাওয়া ঠিক হঃয়ে যায় । বরোদ] যাত্রার পৃবে কুমার মণীম্দ্ুদেব রায় 

মহাশয়ের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি ক্ষুদ্র সভার আয়োজন কর! হয় 

আমাকে বিদায় সম্বধন! জানাবার জন্যে। এ সভ। আয়োজনের পশ্চাতে তিনকড়ি বাবৃর 

প্রয়াংসর কথা পরে জানতে পারি । সভায় মুনীন্দ্রবাবু, এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রী জন 

ভ্যান ম্যানেন, শ্রীসশীল ঘোষ প্রভূতি বাতীত তিনকড়ি বাবৃও বক্তৃতা করেন। সেখানেই 

তিনকড়ি বাব বরোদায় শিক্ষা গ্রহণের পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্থাগারিক শিক্ষণ 

কেন্দ্রে যোগ দেবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। পরে রায় মহাশয় এবং তিনকড়িবাবু 

উভয়েই এ বিষয়ে নানা রকম পরামশ* দিয়ে এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রত্থাগারিক 
পরলোকগত লাল। ল।ভুরামকে চিঠিপত্র লিখে আমাকে বিশেষভাবে সাহাব্য করেন । 
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পূবেই উল্লেখ করেছি লিলুয়া ই, আই, আর, রেলওয়ে ইনস্টিটিউট লাইব্রেরীর 

সে সময়ে তিনকড়িবাব্ কর্ণধার ছিলেন? ই, আই, আর ইনঙ্টিটিউট লাইব্রেপীটি 

বিজ্ঞান সম্মত প্রথায় গড়ে তুলবার এবং পরিঠালন করার উদ্দেশ্যে তিনকড়িবাবহ এ 

গ্রদ্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীপরিমল অচার্য কলিকাতার তদানীন্তন ইন্পরিয়ালল 

লাইব্রেরীর লাইরেরিয়ান খান বাহাঙগর খলিফা মহন্মদ আপাদ-ল্লার কাছে এ বিষয়ে 

কিছু কিছু শিক্ষালাভ করতে পারেন তার জন্য বেসরকারীভাবে এক বন্দোবস্ত করেন। 
এর ফলে এবং তিনকড়িবাবৃর প্রচেন্টায় ইনখ্টিটিউটের ছোট লাইব্রেরিটি শীঘ্রই এক 

আকর্ষণীয় গ্রন্থাগারে বূপান্তরিত হয় গ্রন্থাগারটির কাষ'কলাপ দেখবার জন্য 

মধ্য মধ্যে আমি সেখানে গিয়েছি এবং সেইসত্রে তিনকড়িবাবুর সাথে গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে সে যুগে । 

আমার বরোদায় থাকাকালে তখনকার দিনের কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক 

পত্রিক! “আত্মশক্তিতে" বরোদা রাজোর গ্রদ্থাগার বাবস্থা সম্বন্ধে আমার এক প্রবধ 

বার হয় ॥। সে প্রবন্ধ পাঠ করে তিনকড়িবাব উচ্ছৰসিতভাবে আমাকে চিঠি লেখেন 

এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য উৎসাহিত করেন। প্বেই বলেছি বরোদ। 

যাবার পৃবেই তাঁর সাথে আমার পরিচয় হয় ॥। বরোদা থেকে ফেরার পরে এই 

পরিচয় ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয় । 

বাংল! সন ১৩০৫ সালের (ইংরাজী ১৮৯৮ খুঃ) মহালয়ার দিন চন্দন নগরে 

মাতুলালয়ে তিনকড়ি বাবুর জম্ম হয়। তিনকড়ি বাবর পৈত্রিক বাসস্থান হুগলী 

জেলার বাঁশবেড়িয়াতে । পরলোকগত কুমার মংণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়েরও বাসস্থান 

ছিল বাঁশবেড়িয়াতে । উভয়ের মধো নিবিড় যোগাযোগ ছিল--যার ফলে বাংলাদেশের 

তথ। সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে শভ ও সহায়ক হ'য়েছে। তিনকড়ি 

বাবুর পিতার নাম ছিল বলাইচাঁদ দত্ত। কংসবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত বলাই চাঁদের 

জাতিগত ব্যবসাই তাঁর পেশা ছিল। তারপর দই ভগ্গিনীর মৃত্যুর পরে তিনকড়ি 

বাবুর জম্ম হয়, সেজনা তাঁর তিনকড়ি নামকরণ হয়। ১৯১৫ খঙ্টাব্দে হুগলী ত্রাঞ্চ 

স্কুল থেকে তিনকড়ি বাব প্রথম বিভাগে ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীণ" হবার পর 

হুগলী মহশীন কলেজে আই, এস, সি ক্লাসে ভতি হন। ১৯১৭ খঙ্টাব্দের আই, এস, 

মি পরীক্ষান্ন অকৃতকাষ" হলেও ১৯১৮ খণভ্টাব্দে এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন 

এবং জামালপুরে ইন্ট ইন্ডিয়া! রেল্ওয়ের কারখানায় শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগ দেন। 

শিক্ষানবীশির কার্যকাল অন্তে তিনি লিলযুয়া,জামালপ-র, টাটানগর, বাাদ্ডেল এবং বালি 

প্রভৃতি স্থানে প্রথমে সাব ইনস্পেইুর পদে নিষজ্জ হয়ে পরে এ]াসিজ্টেন্ট ইম্সপেইর এবং 

শেষে ইন্সপেক্টর অফ ওয়াক“সের পদে উতনীত হন। ১৯৪৭ খঙ্টাব্দে তাঁর পত্বীবিয়োগ 
হয় এবং ১৯৫৪ থ.স্টাব্দের মাচ মাসে বালিতে কাষ'কালে তিনি রেলওয়ের কাজ থেকে 

ভাবনর "গ্রহণ করেন। অতঃপর বালিতেই একটি বাড়ী কিনে এখানেই বসবান করতে 

থাকেন। 
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গ্রন্থাগ্লারিকতা তাঁর পেশ! না হলেও গ্রন্থাগার সম্পকীঁয় সকল বিষয়ে তিমকড়ি 

বাবর অখণ্ড এবং অবিশ্িশ্র নেশা ছিল।॥। এই অতগ্র নেশার ঝোঁকে তিনি গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের যে কোন ক্ষেত্রে দ্ুত ও বাস্ত গতিতে অগ্রসর হতে চাইতেন এবং তাঁর 

উৎসাহের এই আতিশযাকে সামলে চলা আমাদের অনেকের পক্ষে অনেক সময়েই 

দুঃসাধ্য মনে হতো ॥ কোন অন্জ্ঠানের কাষ“সূচীর মধ্যে কোন ফাঁক না রেখে ঠাস 

বুনন দিয়ে যতটা বেশী কাজ আদায় হয়ে যায় বাকাজ এগিয়ে যায় সেটাই তাঁর লক্ষ্য 

থাকতে। সব সময়ে । সে জন্য কোন কাযণসচী প্রণয়ন কালে বাস্তব অসুবিধার 

কথাটাকে সব সময়ে তিনি গ্রাহোর মধ্যে আনতে চাইতে না। তাঁর এই ঝোঁকের ফলে 

গ্রদ্থাগার কমীদের অনেকের সাথে অনেক সময়ে মতান্তর হলেও অনেক বিষয়ে কাজ যে 

অনেক এগিয়ে গিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । তাঁর এই ঝোঁকের প্রথম পরিচয় পেলাম 

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে গ্রম্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষা লাভের পর কলকাতায় 

ফেরার পরেই ॥ মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের অনুযোধে, তিনকড়ি বাবর আগ্রহে, হুগলী 

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বেনামীতে হলেও প্রকৃত পক্ষে বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার 

পরিষদের তত্বাবধানে বাঁশবেড়িয়াতে পনরদিনব্যাপী বাংলাদেশের সবপ্রথম গ্রন্থাগারিক 

শিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনের দান্িত্বভার গ্রহণ করি । তখন জুন মাস, প্রচণ্ড গরম । 

সকাল থেকে বেলা বোধ হয় এগারটা কিম্বা বারটা পযন্ত ক্লাশ তারপর ঘণ্ট। দুই 

স্ননাহার ও বিশ্রাম পূনরায় আবার কয়েক ঘণ্টার রাশ । প্রধানতঃ তিনকড়ি বাবুর 

ইচ্ছাকে মেনে নিয়েই শ্রীঙ্মের মধো এই কাধসচী গ্রহণ করা হয় ॥। তবে তখনকার 

দিনকাল অন্য রকম ছিল । বিশেষ রেশদায়ক হলেও কেন্দ্রের শিক্ষাথা এবং 

শিক্ষক সকলেই হাসি মুখেই এ কাধধব্রম মেনে চলেছিলেন ॥। কয়েকমাস বাদে 

শীতকালে (ডিসেম্বর মাসে) একমাস ব্যাপী হুগলী জেলার গ্রন্থাগার সমুহ পরিদশন 

ও সমীক্ষার এক দায়িত্ব ভার গ্রহণ করি । তিনকড়িবাঝু মণীন্দ্রবাবৃর সাথে পরামশণ 

ক্রমে এ বিষয়ে কাষ'সূচী প্রণয়ন করেন। এই কাধলচীতেও অঞ্প সময়ের মধ 

যাতে মহনদ্বত সময় নন্ট ন। হ'য়ে ব্যাপক ভাবে পরিদশন ও আনুসক্গিক কাজ চ'লতে 

পারে তারই বাবস্থার প্রয়াস ও প্রমাণ ছিল ॥। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই দিনে বিভিন্ন 

সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনেকগলি গ্রন্থাগার পরিদশ+ন, গ্রন্থাগার কমাদের সাথে 

আলোচনা সভা এবং জনসভার আয়োজনের ব্যবস্থা কাষ'সচীর অন্তভূ্ 

থাকতে।। ফলে ঘোর শীতের অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ্ধ কারে পায়ে হেটে, সাইকেল 

যোগে, রেলপথে, নোঁকাযোগে এমনকি পালকীতে উঠে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন 

ভ্রায়গায় ছুটাছুটি করতে হ'তো। তিনকড়ি বাবুর সাথে দীঘ“দিনের সংহ্রবে প্রতি 

সড়া, সন্মেলন ও অন্যন্য অনংষ্ঠানের কার সনচীতে তাঁর এই ভুত গতিতে এগির়ে 

চলার আগ্রহের পরিচয় সব সময়েই পেয়েছি । বংগীর গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব 

গছ নিষণণ পরিকল্পনার মধ্যে বোধহয় তাঁর এই দ্রুত চলার আগ্রহের শেষ 

পরিচয় ॥ তাঁর অদমা ও অসম সাহসের ধাঙ্কাডেই সকলকে এই পরিকজ্পন৷ গ্রিহগ 



৮২ গ্রন্থাগার [ শ্রাবণ 

ক'রতে হয়েছে নছেং গৃহ নিমাণ পরিকজপন। গ্রহণের দঃঃসাহস গ্রহণে সম্ভবতঃ 

কেহই অগ্রণী হতেন না--একথা বললে অতিশয়োজি হবেন! বলেই মনে করি। 

নিজে গ্রন্থাগারিক না হয়ে এবং গ্রন্থাগার বিদ্যা সম্বন্ধে আনত্ঠানিক 

শিক্ষালাভ ন করেও গ্রম্থাগার বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এবং আলোচনায় 

অংশ গ্রহণ অনেককেই বিদ্মিত করতো । গ্নন্থকারনামা, প্রণয়নে তাঁর তাগিদ 
এই কাজ তখনকার মত দ্রুত লমাপ্ত করতে সাহায্া করেছিল । প্রায় প"্চিশ বছর 

পবে জনৈক গ্রণ্থাগারিক কর্তৃক গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পূকার বাংলায় লিখিত 

প্রায় সম্প্ণ একখানি গ্রন্থ এবং বাংল। সাময়িক পত্রের এক সূচী দৈব-দংধিপাকে 

বিনম্ট হওয়ায় তার আক্ষেপ ও মনোবেদনা সেদিন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর 

অকৃত্রিম দরদের লিদশ'ন ছিল । গ্রথাগার আন্দোলনের অগ্রগতির সহায়ক হবে 

মনে করলে ব্যজিগত এমন কি সমম্টিগত মান অপমানের প্র্ন গ্রাহোর মধ্যে না এনে 

তিনি যে কোন ব্যক্তি বা গুতিজ্ানের দ্বারস্থ হতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর এই 

কাজের ভিতর দিয়ে একদিকে যেমন তাঁর মনের উদারতার প্রকাশ পেত অনাদিকে 

তেমনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একনিম্ঠতা প্রমাণ পায়) যেত ॥ 

তিনকড়িবাবহ পুনগ“ঠিত বৎণীয় গ্রত্থাগার পরিষদের যখন সম্পাদক বা সচিব 

(9০:61) তখন ভাঁর কর্মস্থল লিলঃয়া। বঞ্ণীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তখন নিজস্ব 

কোন কাযণালয় ছিল না। টি, সি, দত্ত ( তিনকড়ি দত্ত ), বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, 
লিলয়া, হাওড়া এই ঠিক্ানাতেই গরিষদ সংক্রাম্ত চিঠি-পত্রের আদান প্রদান 

চ'লতো। ॥ বিকালের দিকে তিনকড়িবাব? তাঁর চামড়ার ব্যাগে পরিষদের চিঠি ও 

কাগজ-পত্রাদি ভরে নিয়ে ক'লক।তায় বিভিন্ন জারগায় বিভিন্ন লোকের কাছে 

ঘোরাফেরা করতেন । আমরা ঠাটু। ক'রে তাঁর পোর্টফোপিও ব্যাগের নামকরণ 

করেছিলাম বগ্ণীর গ্রন্থাগার পরিষদের ঘহিড অফিস” বা প্রধান কাষযণলয়ঃ ৷ পনগঠিত 

পরিষদের প্রথম দিকে কিছুকাল যাবৎ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে আমরা কয়েকজন 

(ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর হেড এযাসিটেপ্ট এবং পরিষদের তদানীন্তন কোষাধ্যক্ষ স্বীয় 
মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ ব্ষিয়ে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন) তিনকড়িবাবুর 

সাথে কলকাতার নানা শ্রেণীর বাজির সাথে দেখা করূতে যেতাম পরিষদ ও গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের কাজকমের প্রসার সাধনের উদ্দেশা নিয়ে । কোথাও পেতাম উৎসাহের 

বাণী এবং সাহাযোর আ*বাস, কোথাও বা সহানুভূতির অভাব এমন কি বিদ্রুপ । 

বিরূপ সমালে'চনা বা বিরুদ্ধ আচরণে আমরা অনেক সময়ে দমে গেলেও তিনকড়িাব 

কিন্তু কখনও নিরুৎসাহ হতেন না। অনেক সময়ে অনেকে আমাদের লাইব্রেরী সম্বন্ধে 

ক্ষমতাসম্পন্ন বাক্তি ব! প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত মনোভাব স্পম্টভাবে জানিয়ে দিতেন, তাতে 

আমাদের অনেক ভুল ধারণার অবসান ঘটতো।। মনে আছে একদিন তিনকড়ি বাবর সাথে 

আম্বরা কয়েকজন গিয়েছিলাম পরলোকগত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল মহাশয়ের বাড়ীতে | 

কর্পোরেশনে তখন তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যজি। কপেণরেশন থেকে শহরের 
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বহু গ্রন্থাগ্রারকে প্রতি বংসর অনেক টাকা সাহায্য করা হতো। এই সব সাহাযোর 

অনেকটা অংশ অপধায়ের এবং অথ স্থানে প্রদানের অভিযোগ নানা দিকে শোন। 

যেত। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শাসমল মশায়কে এ বিষয়ে অবহিত ক'রে সমংদয় 

অথ যাতে সহরের গ্রদ্থাগার ব্যবস্থার অধিকতর কল্যাণজন্ক কাজে বায় করা সম্ভব 

হয় তার জন্য চেষ্টা করা। সন্ধ্যার পর যখন আমরা তাঁর বাড়ীতে গেলাম শাসমল 

মশায় তখন বাড়ী ছিলেন না। বছুক্ষণ অপেক্ষ৷ী করার পরে তিনি বাড়ী ফিরলেন। 

তাঁকে খাবই র্লদ্ত দেখাচ্ছিল সেজন্য আমরা তাঁর কাছে অন্যদিন আসার প্রদ্তাব করায় 

তিনি ততক্ষণ ৎ চেয়ার টেনে নিয়ে বনে পড়লেন এবং ফিরতে দেরী হওয়ায় দঃখ 

প্রকাশ ক'রে আমাদের বক্তব্য তখনই শুনতে চাইলেন । প্রধানতঃ তিনকড়ি বাবুই 

আমাদের বক্তব্য বললেন । আমাদের সকলের কথা শুনে শাসমল মশায় হেসে 

বললেন কপেণরেশনের রাজনীতির বিষয়ে আপনারা এখনও শিশু । আপনারা ষ। 

বললেন এসব কথা কি আমরা আর জানিনা । কিন্তু যে সব লাইব্রেরী বা কেন্ছে 

এই সব সাহাযা দেওয়া হয় তার অনেকগৃলাই কপণেরেশন সভার সদমাদের নিবণাচনের 

' ঘাঁটি। এই ঘাঁটি হাত ছাড়া ক'রতে কেউ কখনই রাজী হবে না। আরএই নিয়ে 

খেচাখ হচি করবে সদসাদের মধো এখন মুখ কেউ নেই- আমিতো নইই। এরকম 

সত্যও অকপট কথা আমরা এই সব অভিযানে অনেক সয়ে শুনতাম । তিনকড়ি 

বাবু ঝলতেন, এরকম অভিজ্ঞত'র মুল্য অনেক ।॥ শুনে শানে এই রকম কথায় 

অভ্যদ্ত হ'লে আমরা সহসা আর হত।'শ বা নিরাশ হব না। 

হাল:ক1 কথাবাতণ বলতে বা ঠা্ট। তামাসা ক'বুতে তিনকড়ি বাবুকে বড় একটা 

দেখিনি। অনেক সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ডিনকড়ি বাবুর শে একই ঘরে বান 

করেছি । কটকে প্রবাসী বওগ সাহিত্য সম্মেলনে অবসর কালে নিজেদের ঘরে 

সাহিত্যিকদের সাথে গ্রন্থ, গ্রথাগার ও সাহিতিকদের নানাদিকে পরজপরের 

নিভরশীলতার বিষয় নিয়ে তিনকড়ি বাব গ্রভীর আলোচনা ক'রছেন 

দেখেছি । আবার গ্রন্থাগার সনেলনে উপস্থিত হখ্য় অবসর সময় সম্মেলনের 

বিভিন্ন কাষণগুচী অথবা গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সঙ্পকাঁর বিষয় 

সব সময়ে আলোচনায় রত থাকতে দেখেছি । মালদহের গ্রন্থাগার সম্ষেলনে 

তিনকড়ি বাধ, জাতীর গ্রন্থাগারের কেশবন, বি*বভারতীর প্রভাত বাবু প্রভংতি আমাদের 

অনেকের আশ্রয় এক ঘরে ছিল । তিনকড়ি বাবু নিজে লঘ; কথাবাত৭ না ঝ'ললেও বা 

হাসা পরিহাল না করলেও তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে অনেক সময় আমরা (বিশেষতঃ 

কেশবন ) নানারকম হাসি ঠাট্রার কথা বলতাম । তিপি কিন্তু তা'তে একট,ও ক্ষুণ্ন 

হতেন না। মনে আছে পুরুলিয়া, বিফুপহর প্রভূতি স্থানের নন্সেলনে রারে শব্যায় 

ঘুমে আমাদের চোখ বুজে আসছে কিন্তু সম্মেলন বা গ্র্থাগার ও গ্রন্থাগার আন্দোলন 

সম্পন্ষায় বিষয়ের আলোচনায় তিনকড়ি বাবুর উৎসাহের অভাব নেই । একাই ব'লে 
$'লেছেন। পরে একসময়ে আমাদের আর সাড়া শব্দ না পেয়ে অগতা নীরব হ'তেন। 
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একসময়ে কলকাতায় বঙ্গীয় গ্রণ্থাগার পরিষদের এক গ্রতিদ্বন্দবী প্রতিজ্ঞান গড়ে 

তুলবার প্রশ্নাস কোন ক্ষমতাসম্পন্ন পক্ষ থেকে করা হয় ॥ পরিষদের কশাঁদের অনেকে 

অপর পক্ষের আচরণে বিশেষ ক্ষুব্থ হন। অপর পক্ষের নিকটে অযথা হীনতা। স্বীকার 

অথবা অপমান বরণ করা হ'চ্ছে তিনকড়ি বাবুর এই সময়ের কাষকল'পের এরকম 

ব্যাখ্যা সত্বেও তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের বৃহত্তর স্বাথের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজের 

নিধণরিত পথেই চলতে থাকেন । সাময়িক উত্তেজনা তাঁর গ্রন্থাগার আন্দোলনের 

শুভ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি। অপর পক্ষের প্রচেষ্টা অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই 

স্তিমিত হ'য়ে যায়। ক্ষমতায় আসীন বাজিদের পরিষদের কর্মী বা কাজকর্মের প্রতি 

বাহাতঃ অবজ্ঞা অথবা তাচ্ছিল্য অনেক কমার মনে অনেক সময়ে ক্ষোভের সঞ্চার 

ক'রেছে । সহবমীদের তীব্র সমালোচনা সহ্য ক'রেও পরিষদের স্বর্থে তিনকড়ি বাবঃ 

এ প্রকার উন্নাসিক বাকিদের দ্বারস্থ হ'তে কখনও ইতস্ততঃ করেন নি। এ থেকে 

একদিকে যেমন তাঁর মানসিক উদারতার পরিচয় পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি পরিষদের 

জন্য তাঁর একাম্ত হিতাকঞক্ষ। প্রকাশ পায়। 

ম:তুযুর কিছুকাল আগে থেকে তাঁর স্বাস্থ বিশেষ ভাল যাচ্ছিল না। তা" সত্বেও 

তিনি বিশ্রাম গ্রহণ ক'রতেন না। পুনরায় তিনি বিশেষ অসংস্থ হয়েছেন শুনে তাঁর 

মৃত্যুর কয়েকদিন প্বে একদিন সম্ধ্যাকালে তাঁকে দেখতে গেলাম বালিতে তাঁর গৃহে । 

দেখলাম রাস্তার ধারে গহসংলগ্র বারান্দায় বসে আছেন স্থাশীয় ২৩ জন ভদ্রলোকের 

মাথে। বঝললেন কয়েকদিনের পরে সেদিনই প্রথম বাইরে এসেছেন এবং সেদিন 

অনেকট। ভাল বোধ ক'রছেন। একঘণ্টারও বেশী সময় ছিলাম সেখানে । ব্যক্তিগত 

কথাবাতণ সামান্য কিছুক্ষণ হবার পর বাকী সময় গ্রন্থাগার আন্দোলন, বঙগীর গ্রন্থাগার 

পরিষদ, পরিষদের নিজস্ব গৃহের পরিকপনা এইসব বিষয়ের আলোচনাই ক'রলেন। 

নিজের অসংস্থতার মধ্যেও আমাকে আদর আপ্যায়নের অভ।ব একট?ও হলনা শীদ্ঘই 

আর একদিন তাঁর ওখানে আসবো একথা মনে ক'রে এবং তাঁকে তা? জানিয়ে বিদায় 

নিলাম ॥ কিম্তু সেই বিদায়ই যে চিরবিদায় হবে তখন সেকথা মনে করি নি। 

ইহজগত থেকে তিনকড়ি বাবুর চিরবিদ'য় এদেশের গ্রন্থাগার জগতের লোকের কাছে 

মাত্র 'তিনকড়ি'র অভাব মাত্র নয় এদেশের গ্রম্থাগার জগতের সমগ্র কড়ির এক প্রধান 

অংশের অভাব বলেই অনুভূত হবে। গ্রম্থাগার আম্দেলনে তাঁর আশা আকাঙ্খা 

পূরগ হোক, তাঁর আত্মার শান্তি হোক এই কামনা করি 
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৩০ বছর আগের কথা--তখনকার ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর হেডক্লাক" ৬ভুপেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘরে তিনকড়িবাবূর সত্যে প্রথম আলাপ-.তিনি তাঁর 

পোটফোলিও ব্যাগ থেকে বৎগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাগজপত্র বার করে পরিষদ 
বিষয়ে কথাবাতণ বলছিলেন। আমরা তখন ছাত্র এম, এ, ক্লাসের । ভুপেনবাবহ 

আমাদের গ্রন্থাগার বৃত্তি নেবার জন্য প্রল্ব্ধ করছিলেন । সেই সময়ের কিছু পরেই 

এমথানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সভ। হয় ॥ তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক 
স্বীয় অরসাদল্লাহ সাহেব এবং স্বগাঁয় কুমার মহুণীন্দ্র দেধরায় মহাশয়কে সেই 
সময়ে প্রথম দেখি-আরে। বহু জ্ঞানী জনের সমাবেশ হয় এবং মিটিংএর শেষে একটি 

গ্রুপ ফটো তোলা হয়-যদিও মিটংএ আমাদের স্থান ছিণ না তবহও ছবি 

তোলার সময় তিনকড়িবাবু আমাদের ডেকে নিয়ে এ ছবিতে দাঁড় করিয়ে দেন এবং 

ছবি তোল হয়। ছবি তোলার লোভ না থাকলেও অনেক বড় বড়লোকের সঙ্গে 

গ্রুপ ছবি তোলায় মনে মনে বেশ *লাঘার উদ্রেক হচ্ছিল। সেছবির কপি আর 

দেখার সুযোগ হয়নি-তবে বছদিন পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বাতিক 

রিপোরের কপিতে এ ছবি ছাপা হর এবং তাতে নিজেদের দেখে ম্বভাবতই 

স্ফৃতি হয়। 

তারপর কখনো কখনো তিনকড়িবাবর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়--জানতাম যে 

উনি রেলে কাজ করেন--লিলহস্) রেল কোর্নাটণরে থাকেন আর তাঁর পেশা ভিন্ন 

হলেও নেশ। তার গ্রন্থগার ও গ্রন্থাগার পরিষদ । বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

০:91] অফিস তাঁর ব্যাগে ব্যাগেই ঘুরতো। ১৯৩৫ সাল তদানীন্তন ভারত 

সরকারের পরিচালনায় কলিকাতায় ইন্পিরিরেল লাইব্রেরী কেন্দ্রে প্রথম গ্রন্থাগার 

বিদ্যা শিক্ষণ শিবির খোলা হয়। গ্রন্থাগারের গ্রম্থাগারিক খাঁ বাহাদৃূর আসাদংল্লাহন 

সাহেবের পরিচালনায় জুলাই মাস থেকে ডিসেম্বর অবধি এ শিক্ষা চলে এবং 

পরিশেষে পরীক্ষার পর ফলাফল প্রকাশ করা হয়। লাইব্রেরীর রিডিং রুমের 

সংপারিনটেন্ডে্ট ৬সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ও এ ক্লাশে শিক্ষা দিতেন। সেই সময়ে 
তারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে হিন্দ, মৃসলমান, শিখ, খুষ্টান মিলে আমর! ২৯ জম 

ছাত্র এ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করি॥ তিনকড়িবাবংকে আমরা প্রায়ই দেখতাম 

হয় গ্রস্থাগ্ারিক অথব। মনিবাধূর সঙ্গে লানান আলাপ আলোচনার বাস্ত। 
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ভিনকড়িবাবহর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ হয় আরো কিছু পরে। 

ডিগ্লোমা পাশ করবার পর দিল্লীতে এবং বরোদ। রাজ্যে গ্রন্থাগারের কাজে ৯।। বৎসর 

কাটাতে হয়। সংদূর বিদেশে বাংল। দেশের কাগজ সেই সময়ে নিয়মিতক্ূপে আমার 

কাছে আসত এবং এ দৈনিক কাগজের মাধামে দেশে গ্রদ্থাগার পরিষদের প্রচার তথা 

গ্রদ্থাগারের প্রসারের বিবরণ কিছু কিছু চোখে পড়ত এবং এ সবের প*রোধা হিসাবে 

মৃণীম্দ্র দেবরায় মহাশক্, তিনকড়ি দত্ত এবং শ্রীযুক্ত সশীলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 

নাম প্রায়ই উল্লিখিত দেখতাম । কাগজেই পড়ি যে কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য 

সম্মেলন ভবনে গ্রন্থাগার পরিষদের এক সম্মেলন হয় । সভায় বরোদার নিউটন মোহন 

দণ্ত মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। আবার এক বৎসর পুরে অধৃনালহপ্ত সিনেট হলে 

গ্রন্থাগার পরিষদের আরেক মম্মেলন হয় তথায় বি*বভারতীর প্রাক্তন গ্রম্থাগ্ারিক 

শ্রীযংস্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সারগভভ বক্তূতা শুনবার সৌভাগ্য 

হয়েছিল। তিনি সেই বক্তৃতায় ভাল শিশহ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অতি স:ন্দর কয়েকটি 

কথা বলেছিলেন। ১৯৩৮ সালে বরোদা থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান 

করবার পর- বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পগ্ষিদের কাজে সক্রয় অংশ গ্রহণ করতে হয় এবং 

সেই সময় থেকে তিনকড়িবাবু সঙ্গে ঘনিত্তঠতা বাড়ে । ইতিপনবে গ্রন্থাগার 

বিজ্ঞানের ছাত্র থাক। কালীন হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়। গ্রামে কুমার মুণীন্দ্ুনাথ দেবরায় 

মহাশয়ের ব্যবস্থাপনায় জেলার প্রথম কম্মী সন্গেলন তথা বন্ধুবর শ্রীযুজ, প্রমীলচন্দ্র 

বসু মহাশয়ের অধীনে শিক্ষা শিবির পরিচালিত হয়। স্বগীগ আসাদ-ল্লাহ সাহেবের 

নিদেশান,যায়ী আমরা তথায় যাই এবং মানপত্র বিতরণী সভায় অনেকের বক্তৃতা শুনি । 

বক্তাদের মধ্যে তিনকড়িবাব?ও ছিলেন । ১৯৩৮ লালের পর থেকে তিনকড়িবাবংর 

সত্যে অনেক স্থানেই এক সঙ্গে যাতায়াত করতে হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার 

পরিষদের সব সভাতেই একযোগে কাজ করবার সুযোগ হয় ॥ পরিষদের শিক্ষা! 

শিবির তখন 'ভবানীপরে আশহতোষ কলেজে এবং আমর] বিববিদ্যালয় থেকে কাজ 

শেষকরে সন্ধ্যার গর আশংতোষ কলেজে এ ট্রেণিং ক্লাশে পড়াতে যেতাম । 

তিনকড়িবাবহকেও এ সময়ে ক্লাশের সঞ্ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখতাম । 

গ্রন্থাগার পরিষদের তখন নিজস্ব কোনো আস্তানা না থাকায় চিঠিপত্র দেওয়। 

চাঁদ! আদায় ও সভাসমিতি করা সবই এ বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে। আজও মনে পড়ে 

বম্ধ্বর শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বস, শ্রীপুলিনকৃ্ণ ট্রোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পাল মহাশয় কিরূপ 
অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিষদের তরফে মামান্য ছোট ছোট কাজ সংম্ঠুভাবে সমাগ্ত 

করতেন-কি ভাবে একসধ্গে ২৪শত খামে টিকেট মারতে হবে কি ভাবে তা 

প্ততর কর! যায় পাল মহাশয় আমাদের শিখিয়ে দিতেন। এই সব ছোটখাট 
কাজ আজকাল ৰা হয়ত পিওন বেয়ারা দ্বার করা হয় তা আমরা সানদ্দে করতাম 

এবং তিনকড়িবাব;, দেবরায় মহাশয় ও ডাঃ নীহার়ঞ্জন দায় মহাশয় আমাদের সব“ভাথে 

উৎসাহিত করতেন। আমাদের বয়স তখন অঞ্প কাজেই সারাদিন কাজকর্ন সেয়েও 
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পরিষদের কাজে অত্মনিয়োগে আমাদের বিন্দাত্র ক্লান্তি ব। অবসাদ আসত ন! কিন্তু 

তিনকড়িবাব তথা মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কে দেখে আমরা আশ্চযণ্য হতাম 

তাঁর! অন্যত্র হাড়ভাগুগ। খাটনীর পরও হাসিমুখে পরিষদের মিটিংয়ে যোগদান 

করতেন এবং শুধু যোগদান নয়-_-তাঁদের অভিজ্ঞতাপণ উপদেশাদি ছবার। 

পরিষদের কন্মপন্থা স্থির করতে সাহাধা করতেন। দেবরায় মহাশয় বাংলার 

অভিজাত বংশের লোক । তাঁকে কারিক পরিশ্রম বেশী করতে হত না সত্যা--কিম্তু 

তিনকড়ি বাব মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থ পারবারের এবং রেলকোম্পানীর কাজে তাক 

বেশ কিছু শারিরীক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হত, কিন্তু তথাপি তাঁর অদম্য 

উৎসাহ' অকৃত্রিম গ্রন্থাগার শ্ত্রীতি দেখে আমাদের ন্যায় ছেলেছোকরারা৷ অনেকেই 
ভাবত ভাল এক পাগল বিশেষ । সতিই তিনি গ্রদ্থাগারের পাগল ছিলেন--গ্রশ্থা- 

গারকে তিনি প্রাণের চেয়ে ভালনামতেন এবং এ একই রকম দরদ দিয়ে বাংলা দেশের 

তথ! ভারতের গ্রণথাগার মমহের সেবা করে নিয়েছেন । 

ভারতায় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম অধিবেশন হতে আবুম্ভড করে কলকাতা 

মহীশুর, লাহোর, লক্ষৌ, বোন্বাই বরেদদা, জয়পুর, নাগপহর ইত্যাদি প্রতিটি 

সন্সেলনেই তিনি উপস্থিত থাকতেন এবং এছাড়াও তাঁর গ্রন্থাগার শ্রীতি যে কত 

গভীর ছিল তা বেশ বোবঝ। যায় তাঁর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ ও শ্রেষ্ঠ 

শ্রেষ্ঠ মানের গ্রন্থাগার সমৃহ পরিদশন ও পুগ্খাণপঃ্খ ভাবে বিভিন্ন কমণপ্রচেন্টার 

পরিসংখ্যান সংগ্রহের আগ্রহ দেখে । যদিও তিনি সংদক্ষ গ্রন্থাগারিক ছিলেন ন৷ 

কিন্তু গ্রন্থাগার বিষয়ে তাঁর সাধারণ জ্ঞান বছু শিক্ষিত গ্রন্থাগারকম্মী অপেক্ষা 

শত গণ গভীর ছিল। গ্রন্থাগার বিষরে ব্যবহারিক ও টেকনিক্যাল বহ বিষয়ে 

তাঁর পরামর্শ ও উপদেশাদি আমরা ধেয্য ধরে শুনতাম ও তার সারবত্ত। 

প্রণিধান করতাম । শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ও তরি এই অকপট গ্রন্থাগার 

প্রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে সন্মান দিতেন। কি করে গ্রন্থাগার পরিষদ নিজের 

কাজে সংপ্রতিজ্ঠিত হয়--জনসাধারণকে কি করে গ্রন্থাগারমৃখীন করা যায়-- 

পরিষদের বিভিন্ন কমপন্থা কি করে সংম্ঠুভাবে পরিচালিত করা সম্ভব-_ 

বৎসরের পর বংলর কেমন করে সভ্যসংখ্াা বাড়ানো যায়, সরকারের কাছে 

কি করে অথ আদায় করা যায়--পরিষদের বিভিন্ন কমণপন্থার সংষ্ঠু পরিচালনার 

জন্য বাজেট কিরূপ ভাবে করা যায়--সব“বিষয়েই তিনকড়ি বাব অদমা উৎসাহে নানা 

তক্বিতক্ণদির সাহায্যে পরিষদের সভা মুখরিত করে রাখতেন । পরিষদের 

যে কোনে সভায় উপস্থিত থাকলেই তিনকড়ি বাব? কিছু না কিছু বলতেনই। ভারতীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদের তিনি আজীবন সদসা ও কোষাধাক্ষ । বঙ্গীয় গ্রম্থাগার পরিষদের 

তিনি প্রা্জন সম্পাদক, সহ-সভাপতি, সভাপতি ও আজীবন সদসা ছিলেন। 

এতদ্র্যতীত তিনি এই দুই পরিষদের বিভিদ্ন কণিটীর সক্রিয় সদসা ছিলেনণ তাঁর 
পরিচালনায় রঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ আজ কতদুর অগ্রসর হয়েছে তা সকলেই 
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জানেন। রেলের কাজে তাঁহাকে ২১ বার স্থানান্তরে যেতে হয়--কিন্তু এই বদলি 
সত্বেও তিনি সুযোগ পেলেই পরিষদের মিটিং যোগদান করতেন ॥। বর্্ধমানে 
থাকাকালীন তাঁহার ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক সন্মেলন তথায় 

অনুম্ঠিত হয় এবং প্রতিনিধি দল সকলেই জানেন কী অদ্ভূত নিষ্ঠার সহিত 
তিনি সমস্ত ব্যাপারই পরিচালনা করেছিলেন । বাংলাদেশে ডাঃ রঙ্গনাথন মহাশয়কে 

পরিচিত করবার কাজে তিনকড়ি বাবুই অগ্রণী--আমরা দেখেছি সুদুর পল্লী গ্রন্থাগারে 

তিনি ডঃ রঙ্গনাথন মহাশয়ের গ্রন্থাগ্রার বিজ্ঞানের মহান অবদান বিষয়ে বক্তৃতা 

দিচ্ছেন _ শ্রোতা হয়ত সামান্য ২1৪ জন মাত্র । কোনে কিছুতেই তিনি হতাশ হতেন 
না--আশাবাদী তিনি--কাজেই অদম্য উৎসাহে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে যেতেন। 

গীতার সেই 'মা ফলেষ, ছিল তাঁর মন্ত্র 

১৯৪৭ সালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে হাত্রান। কিন্তু তাঁর অন্তরগ্গ বম্ধৃরাও কেউ 

তাঁকে শোকে মৃহামান হতে দেখেন নি-তাঁর কাজ তিনি নিলি”্ত ভাবে করে 

চলতেন। তাঁর গাহণ্থ্য জীবন কিছু ছিল বলে মনে হয় না-_বাড়ীর বাইরে তিনি 

অফিনের ও পরিষদের কাজে ব্যস্ত--বাড়ীতে যখনই নিয়েছি দেখেছি তিনি 90007 
1৮00৩ এপ্রেহ মারছেন-এও তাঁর এক নেশা । কম হতে অবসর গ্রহণ 

করে তিনি নবদ্যোমে গরিষদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন । তাঁর উৎসাহ ও 

উদ্যম যহবকের ন্যায় । আমরাও তাঁর সেই উদ্যমের সঙ্গে তাল রাখতে পারতাম ন 

নিজেদের অক্ষমতার লঙ্জিত হতাম ॥। তাঁর সাথে পরিষদের বহু সম্মেলনে একবে 

বাবার সুযোগ আমাদের হয়--তাঁর সাথে কথা বাতণয় কেউ কখনে। ধরতে পারে 

ণিযে তিনিও একজন বিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নন । সাহিত্যের প্রতিও তাঁর বিলক্ষণ 

অন্যরাগ ছিল--রবিবাসরের তিনি সক্রিত্র সদদ্য ও মৃত্যুকালে তার সম্পাদক ছিলেন। 

স্বাস্থ্য তাঁর খারাপ ছিল নাবটে তবে গত দুই বৎসর তিনি অসস্থ ছিলেন। 

বয়স বাড়তে থাকে-কিন্তু উৎনাহ পড়তে থাকে কাজেই অপটয শরীর 

অত্যধিক ঘোরাফেরা, আহার ইত্যাদিতে অনিরমে তাঁকে শষ্য নিতে হয়। 

গত বৎসরের ধাকা সামলিয়ে উঠলেও শরীর তাঁর মনের উৎসাহের সাথে পালা 

দিতে অক্ষম হলেও তিনি আমাদের কথা শুনতেন না__অদম্য উৎসাহে ভগ্গ শরীরের 
কথা ভূলে যেতেন। মৃত্যুর মাপ খানেক পরে যখন আবার অস:্থ হলেন 

তাঁর নুখচোখের চেহারা দেখে আমার খুব ভাল লাগে নি। বিপত্বীক---একমাত্র 

পহত্র, পধ্থবধূ ও নাতি নাতনী তাঁর বালির বাড়ী হতে লিলুর়া বেলকোয়াটণরে 
স্থানান্তরিত--কাজেই রোগীর পর্চযথার বিশেষ কোনে! ব্যবস্থা সম্ভব হয় নি। 
তাঁর মুখ চেখ কুলে যায়--শরীর রক্তহীন ও রন হয়ে পড়ে। যদিও বাড়াবাড়ি 
কিছু হয় নি_-তাঁর নিজের শজি সাম ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে ॥ ওষুধের 
গথে মধ্যে মধ্যে কিছ? সামর্থ; ও জোর পেলে বাইরের রোয়াফে এসে বসতেন, 
আবার ধীয়ে ধীরে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। মৃত্যুর দুদিন পবেও পরিষদের নব 
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পরিচালিত ভবনের বাবস্থাদি সম্পকে নানান আলোচন। করেন--কি করে অথ 

সংগ্রহ হবে এবং তার জনা যথাযথ পরিকল্পনার প্রয়োজন ইত্যাদির কথা বলেন। 

পরিষদের নবীন কমীর্দের উৎসাহ ও কমপ্রেরণার কথা বলেন--তারা যে তাঁর 

সব পরামশ গ্রহণ করে না লে সন্বদ্ধেও দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এও বলেন যে 

তাহারা নিজেদের মত ব/বজ্থা করতে নিশ্চয় সঙ্গম হবে । পরিষদের কয়েকজন কমী 

তাঁর সত্যে সাক্ষাৎ করতে আসেন তাহাদেপ্ সেবা ও সাহায্যের কথা বারংবার 

উল্লেখ করেন। সোমবার ১লা জুলাই ১৯৬৩ তিনি মরধাম ত্যাগ করেন--শবক্রবার 

আমার সঙ্গে তাঁর কথ। হয়--শনিবারও লোক ঘারফ্ খবর পাই যে বমির ভাব 

বাড়ছে এবং তাতেই তাঁকে আরো দুল করে ফেলে । সোমবার সক'লে 

পুত্রকে খবুর দেধার গর 40191570004 করে লিলহয়া বেলওয়ে হাসপাতালে 

নিয়ে যাওয়া হয় বেলা ১২৮ নাগা রক্ত হানের বারসথ। হয়ব রিজ্ত আনতে লোক 

যায়--রক্ত এনে পেশাছৰার পুণে তাঁর অনণর আত্ম। চিরশান্তি লাভ করে। 

রাত্রি ১১টায় বাড়ী ফিরে বন্ধুবর শ্রীপরিবত্ অথ মশাইয়ের চিঠিতে তিনকড়ি 

বাবর খবর পেয়ে বালী পণ্ঠকপাড়া *মশান ছাটে যাই-চিনা তখন জলন্ত । বৈশবানর 

সহ লেলিহান জিহ্বা তিনকড়ি বালুর নশ্বর দেহকে গ্রাস করেছে_ তাঁর 

অবিনম্বর আত্মা এ জগতের উদ্ধে চলে গেছে । 

বাংলাদেশ তথা ভারতবষণ গ্রন্থাগার জগতের এক অকৃত্রিম দরদী বন্ধ হারালে।। 

তাঁর অমর আত। চিঃশানিত লাভ করুক । ভার প্রেরণা প্শ্ষিদ বর্ীদের অনুপ্রাণিত 

করুক--তাহলেই তিনি পঞ্গিতুশ্ত হবেন । 

নারায়ণ চক্রবতী 

ৃ গ্রন্থাগার বন্ধু তিনকড়ি দতের স্মরণে 

ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহ!স লেখা হয়নি। এই ইতিহাসে যে 

সব দিক-পালের নাম চিরউজ্জল থাকবে তাঁদের মধ্যে স্বগাঁয় তিনকড়ি দত্ত মশাই 

একজন। প্রথম জীবনে গ্রথাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর উৎসাহ পরবন্তাঁ জীবনে 

একনিষ্ঠ সাধনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। অন:রাগের এই রূপান্তরের ইতিহাস তাঁর 

দীঘ' জীবনের ইতিহাস, যার সঙ্গে জড়িত বাংল। তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের 

ইতিহাস। 

সদ্য-শোকসন্তপ্ত মনে শুধু ব্যক্তিগত সম্পক" ও অধুনা-সংঘটিত ঘটনাবলীর 

কথাই আসছে। তিনকড়িবাধূর সঙ্গে আমার শ্রেন্ঠতম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
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তাঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম ও মানতাগ। গ্রন্থাগার জগতে আমার একমাত্র 

দাদার মহাপ্রয়াণ ঘটল । ঠিক এই সময়টায় দাদাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল । 

গ্রথাগার আন্দোলনের ইতিহাসের খসড়া তৈরী হয়ে গেলে দাদার স্গো এবিষয়ে 

আলোচনা করব ভাবছিলাম । এ সম্বন্ধে আরও খানিকট। তথ্য সংগ্রহ করে বয়োদা 

থেকে ফিরছি রা জংলাই। ক'দিন পরে দহঃসংবাদ পেলাম দাদার দেহান্ত ঘটেছে 

১ল! জুলাই, ১৯৬৩। তাঁর যা দেবার ছিল তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে দিয়ে গেলেন 

দীঘ*কাল। সেই মহান দানের গোরব ও তাঁর পুণ্য স্মংতির আদৃশ" রক্ষার দায়িত্ব 

রইল আমাদের উপর 

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে তিনকড়িদা ক'দিন এসে দিল্লীতে আমাদের বাসায় 

ছিলেন। অতি সহজ, সরল ছিল তাঁর জীবন যাত্রা, একান্ত আপন জনের মত 

ছিলেন। সকালে সন্ধ্যায় কত আলাপ হতো গ্রন্থাগার আর গ্রন্থাগারিকদের বিষ 

নিয়ে । নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সন্সেলনের সঞ্ডেগ যুক্ত ছিলেন, সম্মেলনের বাধিক 

অধিবেশন উপলক্ষে পৃব্বে দএকবার আমাদের বাস! হয়ে গেছেন তিনকড়িদা। 

১৯৬১ সালে এখানে অবস্থানের সময় জানতে পারলাম ডাক টিকিট সংগ্রহের উপরও 

তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । কিম্তু সবার উপরে ছিল তাঁর গ্রন্থাগার প্রীতি, আর 

কদিন ঘনিষ্ট আলাপের ফলে বুঝতে পারলাম জড়ভরতেরু অবস্থা হয়েছিল তার। 

বন্গীয় গ্রত্থাগার পরিষ্দরূপী মৃগশিশহ তার মনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করেছিল। 

দাদার আগমন উপলক্ষে একদিন সন্ধ্যায় আমি স্থানীয় কয়েকজন গ্রদ্থাগারিক বদ্ধদের 

আমন্ত্রণ করি। সব্ধশ্রী ধনপত রায়, জগদ্নাথ মুখোপাধ্যায়, ব্রজে'দ্রলাল ভরম্বাজ, 

রাখাল চক্রবশ্তাঁবি*বাস, নরেন্দ্রনাথ রায় প্রমথ কয়েকজন আসেন। অনেকক্ষণ 

ধরে সহাদয় আলাপ আলোচনা হলো । হঠাৎ দাদার কি খেয়াল হলো, একখান। 

রসিদ বই বার করে আমাকে বললেন, “এই নিন বঞ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গৃহ 

নিম্নাণ তহবিলের জন্য দিলীতে চাঁদা আদায়ের জন্য রসিদ বই» আমি একট; 

ইতস্ততঃ করছিলাম দেখে তিনি দাদার মতে? আমার আচরণের প্রতিবাদ করলেন 

এমন স্পজ্টভাবে যে উপস্থিত সবাই একট? অপ্রস্তুত বোধ করলেন। রাখালবাব: 

ও জগন্নাথ বললেন, “আপনি রাগ করবেন না, এইতে। সেদিন 1891710 89119108 

74০এ এর জন্য ইনি আবেদন পাঠিয়েছেন, এখানকার [0 56:16 [710 9০151306 
0053৩ ইত্যাদির দায়িত্বও রয়েছে ওর ।% শিশুর ন্যায় দাদা বললেন, «আমি 

দিচ্ছি, উনি কি পাঁচট৷ টাক!ও তুলে দিতে পারেন না।” আমি বললাম, “এক্ষুনি 

পাঁচ টাক! দিনে দিচ্ছি (” তিনি আরও রেগে জবাব দিলেন, “চাইনা, আপনার কাছ 

থেকে তো চাইনি, তুলে দিতে বলছিলাম ।৮ পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে 

দাদা আবার হঠাৎ বলে উঠলেন, দেখলেন তো বূড়ো হয়ে গেছি ।৮ কি হলো 

জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, “এই যে নিজের উপর 0০০6০] হারিয়েছি ; কাল সবার 

সামনে কী কাণ্ডটাই নাকরে বলাম, ইত্যাদি ।” তাঁকে আম্বাস দিলাম। আমি বা 
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বন্ধুরা কেহ কিছু মনে করেনি । বললেন, “ওখানেও এই কাণ্ড হয়, ছেলেগুলোর 

উপর হঠাৎ রাগ করে বসি অনেক সময়, তাঁরাও কিছু মনে করে না, আমার ছেলের 

মতে1।? এই ছেলের মত যাঁর তাঁদের সম্বন্ধে দাদা সদ্নেহে ও সগব্বে আমার 

সঞ্চেগ পূব্বেই অনেক আলাপ করেছিলেন কিন ধরে 5 এরা হচ্ছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার 

পরিষদের তরুণ করিরিগণ । স্বীয় মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের পরে তিনকড়িবাবংর ন্যায় 

এমন একনিত্ঠ দরদী বন্ধু বগগীয় গ্রদ্থাগার পরিষদের আর ছিল না। আমার মনে 

হয় তিনকড়িবাবৃর তিরোধানের সঙ্গে পরিষদের জীবনের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হলে! । 

তিনকড়িদার স্ম:তির সঙ্গে জড়িত একটা গুরু দায়িত্বের কথা মনে পড়ছে। 

দেশে সাধারণ গ্রন্থগার প্রবস্তনের গতি যেরূপ অবহেলিত ও মন্থর গতিতে চলছে 

তা দাদাকে বড়ই পীড়া দিত। কয়েকবার শ্রীসোহন সিংহের (কেন্দ্রীয় শিক্ষ। 

মন্ত্রণালয় ) সহিত তাঁর এ বিষয়ে আলাপের ব্যবদ্থা করে দিলাম । শ্রীসোহন সিংহ 

[15157 4১051501 0০৪1ণুএর রিপোর্টে এক অলিক সৌধ নিম্মাণ করেছেন 

[15120 0959এর অবাস্তব মাব্বেল পাথরে গেথে । এ বিষয়ে দাদাকে আমার 

মতামত জানালে তিনি বছ প্রশ্ন করলেন আমাকে । আমার সাধামত দেশের আথিক, 

বিশেষ করে কর সংবিধানের ক্রমবজ্ধমান চিন্তাধার। ও বূপায়ণের কথা সবিশেষ তাঁকে 
জানালাম। 'ষে কারণে সরকার (কেন্দ্রীয়, রাজ্য ও স্থানীয়) প্রাথমিক শিক্ষার 

সকল ব্যয়ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ঠিক সেই কারণেই সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠ। ও 

পোধণের দারিত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে । আমার এই মত দাদাকে বড়ই আকৃঙ্ট 

করল। তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখালেন এ সম্বদ্ধে; আর বারবার আমাকে বললেন 

এ মত প্রচার করতে । কলকাতা ফিরে কয়েক বারু তাগাদাও দিলেন এসম্বম্ধে। 

২৭শে নবেম্বর, ১৯৬১ তারিখের চিঠিতে লিখছেন, “আপনার প্রবন্ধের কথা মরণ 

করাইয়া দিতেছি, ঘত শীঘ্র পারেন উহা পাঠ্তাইবেন।” বৎগীয় গ্রশ্থাগার পরিষদ 

আয়োজিত এক বিশেষ সভায় গ্রন্থাগার আইনে আথিক সংবিধান নামক ষে প্রবন্ধটি 

আলোচিত হয় এবং পরে গ্রন্থাগার? বৈশাখ, ১৩৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তা লিপিবদ্ধ 

কর হর তিনকড়িদার প্রেরণায় । পরে হান 90৭ [9:021655 06 710110 

1100815 10655101106176 [10 1070918+ শীষক যে প্রবন্ধ 14511072167 

সেস্টেবর, ১৯৬২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তা পষ্বোল্পলেখিত প্রবন্ধের অনঃসরণ ও 

পরিবন্ধনাথে"। একান্তভাবে ব্যক্তিগত কর্পনায় যেন দেখছি সরল, সহদয়, 

সহাসাবদন, খাজ:, উন্নত চরিত্র তিনকড়িদা সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, দেখবেন 

গ্রন্থাগার আমদ্দেলনের উদ্নয়নের জন্য আমরা কে কি করি। ভিষ্টর হিওগে। 

বলেছিলেন, “15 4650. 85130621550) ৮০6 10151511516. তিনকড়িদা অলক্ছো 

চলে গেলেন---তাঁকে প্রণাম। 
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 তিনকড়ি দত্ত স্মব্ণে 

স্বগীয় তিনকড়ি দত্তের সহিত আমার বন্ধদত্ব বু বৎসরের, আজ আর স্মরণ 

করিতে পারিতেছি ন' তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয় কখন হইয়াছিল । তবে পয়ত্রিশ 

ঘংসরের কম হইবে না । আর এ পরিচয় যে কেবল গ্রন্থাগার আম্ফোলন সম্পকেই 

হইয়াছে তাহাও নহে তবে প্রধানতঃ গ্রতথাগার সম্পকীয় কাছে, বিশেষতঃ বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদের কাযণ্ত পরিচালনায় সহকর্মী হিসাবে আমাদের থন্চ্ঠিতা বাড়িয়াছে 

এবং দ্ঢু হইয়াছে। 
সাহিতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সম্ধকীঁয় যেকোন অনুজ্ঞান ও আন্দোলনের প্রতি 

তিনকড়ি বাবুর একটা স্বাভাবিক আকষণ ছিল । সতরাং এন যে কোন একটি বা 

একাধিক প্রতিষ্ঠানের সহিত ধিনি বা যাহারা যুক্ত তিনি বা তাঁহার! তিনকড়ি বাবুকে 

চেনেন না বা জানেন না একথা ধলিলে আমি বিশ্বাস করিব না। এমন সুদশন, 
মিত্টভাষী, সদালাপী মানুষট সহজেই সকলের দৃছ্টি আকর্ষণ করিত । আর ব্রসশঃ 

আলাপ পরিচয় হইলে বন্ধৃত্ব চিরদ্থায়ী, তিনকড়ি বাবহ ছিলেন এমন মানুষ । পুরাগুন 

দিনের বঞ্গীপ্ন সাহিত্য সম্মেলনে, নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সন্গেলনে (বত'মানে 

ইহার নাম পরিবত“ন হইয়াছে ) ডাঁহার সহিত বহুস্থানে, বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে, 

যোগ দিবার সৌভাগ্য হইয়াছে । ইহা ছাড়া রুবিবাসরে ও অন্যানা সাহিত্যিক এবং 

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ও মজলিসে যে তাঁহার সহিত কতবার গিলিয়াছি তাহার হিসাব 

না থাকিলেও স্মৃতির মাধুষণ্য আজও মনে লাগিয়া আছে। তাঁহার বথ্ধত্বের গণ্ডী 

বয়সের ব্যবধান কখনও স্বীকার করে নাই। এজন্য স্কুল কলেজের বালক বালিক। 

হইতে নূতন কমা, তরুণের দল এবং তাঁহার সমবয়স্ক ও বয়োবছ্ধ সকলের সহিত তিনি 

অবাধে মিশিতেন । আর কিভাবে ভিনি তাঁহ'র প্রাণের অধিঝ প্রিষ় গ্রন্থাগার আন্দোলনে 
তাঁহাদ্দিগকে টানিয়া আদিবেন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পর্ষদের সভা কঙিবেন এই ছিল 

তাঁহার চেন্টা। 

তিনকড়ি বাবুর কথা বলিতে গিয়া আর একটী ব্যক্তির মধুর স্মৃতি ম্বতঃই মনে 
জাগিয়া। উতে--তিনি ছিলেন কুমার মংণীণ্র দেবরায় মহাশয়-_বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 
প্রথম সভাপতি. গ্র্থাগার আন্দোলনের জনক স্বরূপ । একবার একজন বিখ্যাত 

তৎকালীন জ্ননেত! মংপীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে হানিয়া বলিয়াছিলেন “দেখুন আপনার 

কাজের" ক্ষেত্রচটী একেবারে নিম্কপ্টক, এখানে কলহ বিধাদ ত দুরের কথা কোন 

প্রতিদ্বন্দবী পর্য্যন্ত নাই--লাইবেরি আ[ম্দোলন এমন জিনিস । আর আপনাকে 
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দেখলেই লাইব্রেরী মনে পড়ে ।” তভিনকড়ি বাবু সম্বন্ধেও বল চলে যে তাহাকে 

দেখিলে সব্ণগ্রে লোকের মনে পড়িত--“লাইব্রেরীর” কথা । তিনি যেন ছিলেন 

লাইব্রেরী আন্দোলনের প্রতীক । তিনকড়ি বাবু ছিলেন মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের 

উপযুক্ত শিষ্য ও ভক্ঞ এবং গুরুর আদশে চিরদিন কাজ করিয়া গিয়াছেন। এই 
উভয়ের অবদান বঞ্ছের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কগিগণ চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ 

রাখিবেন। অথচ ইহাদের কেহই পেশায় গ্রন্থাগারিক ছিলেন না--একজন ছিলেন 

অভিঙ্গাত বংশের সন্তান, এবং সমাজসেবী এবং আর একজন রেল কমণচারী-_ 

ইঞ্জিনিয়ার । কিম্ত উভয়েই" বৃঝিম্নাছিলেন দেশের শিক্ষা বিস্তারে এবং শিক্ষা 

আন্দোলনে লাইব্রেরীর স্থান অতি উচ্চে। তিনকড়ি বাবৃর বিশিষ্ট বন্ধু ডাঃ সয়ালী 

রামামূত রগ্গনাথন, প্রথম পরিচয়ের বনু বৎসর পরে জানিতে পারিয়া আশ্চর্য 

হইয়াছিলেন যে তিনকড়ি বাবু 'পেশায়' ইঞ্জিনিয়ার । 

গ্রন্থাগার আন্দোলন যাহাতে শক্তিমান হয় এ জন্য তিনকড়ি বাবুর আগ্রহে এবং 

চেষ্টায় মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় কয়েকখানি পুস্তক রচন' করিয়াছিলেন । পরবতাকালে 

বন্গীয় গ্রন্থাগার পরিধদ যে কয়েকখা নি অতি ম:লাবান গ্রন্থ প্রকাশ করিগ্নলাছিলেন তাহাতে 

তিনকড়ি বাবুর খুবই উৎসাহ ছিল । খুবই আনন্দের বিষয়, কগিগণের চেষ্ট।় 

গগ্র্থাগ!র ডাইরেন্রী'র নূতন সংস্করণের ছাপা আরম্ভ হইয়াছে তাহা তিণি দেখিয়া 
গিয়াছেন। 

পগ্ষিদের একখানি মুখপত্রের অভাব প্রথম হইতেই অন.ভুত হয় এবং বতণনান 

প্রবন্ধের লেখক সম্পাদক থ'কাকালে (১৯৬৬ ) গ্রন্থাগার? ব্রেমাসিক পত্রিকা রূপে 

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় (কাতিক, ১৩৫৮)। বঙ"মানে 

মাসিক (বৈশাখ, ১৩৬৩ হইতে ) পর্রিকাগুলির মধ্যে ইহা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 

করিয়াছে--ইহাতে তিনকড়ি খাব খুবই আনন্দ পাইতেন । 

তিনকড়ি বাবুর একটী বড় আশ! ছিল পরিষদের যাহাতে একখানি নিজস্ব গৃহ 
হয়। এই গৃহে ইহার নিঙ্জের লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম থাকিবে, ছাত্র-ছাত্রীগণের ক্লাসের 
সান হইবে এবং বজ্জতা ও সভার জন্য একটা হল থাকিবে । তিনি ইহার পত্তন 

দেখিয় গিয়াছেন, ইহা খুবই আনন্দের কথা ॥। তাঁহার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত এবং 
সাথক করিবার দায়িত্ব আমাদের সকলের ॥ 

বত'মান প্রবন্ধ লেখকের অনুরোধে ১৯৬০, ১৯৬১ এষং ১৯৬২ সনে তিনকড়ি বাধ 

ভারত সভার সমাঙ্জ সেবা শিক্ষণ কেদ্দে লাইব্রেরী আন্দোলন, লাইব্রেরী সংগঠন এবং 

লাইব্রেরীর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সেব। সদ্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 

এ বৎসর তাঁহার অভাব সকলেই অনুভব করিবে। 
তিনকড়ি বাবুর বাংলা ও ইংরেজি রচনায় যেশ হাত ছিল। আমি যখন 

[56 [81708 (1954-57 ) নামক একটী কল্পিকাতার সান্ধ্য পত্রিকার সম্পাদনার 

সহিত যুক্ত ছিলাম তখন লাইত্রেরী আন্দোলন সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়া তিনকড়ি বাব 

ল্লামাদের সাহাধা করিয়াছিলেন । - 
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তিনকড়ি বাব নিদেশষ কাজ পছন্দ করিতেন এজন্য প্রতোকটী কাজ পংঞ্খানু- 

প,্খ দ্গে দেখা তাঁহার ম্বভাব ছিল । এজন্য তরুণগণকে সকল রকম সাহায্য করিতে 

প্রস্তুত ছিলেন । তাঁহার এই আন্তরিকতাকে কেহ কেহ অপরের কাষে" হস্তক্ষেপ 

বলিয়৷ যে ভুল বুঝিত ন! তাহা নহে । কিম্তু তাহাতে তিনি কিছুই মনে করিতেন না। 

পরিষদের তরুণ কমিগণ এবং তাঁহার সহকমী সকলেই তিনকড়ি বাবংকে বিশেষ শ্রদ্ধা 

করিতেন এবং তাঁহার উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিতেন । এরূপ সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান 

পাওয়। একমাত্র তিনকড়ি বাধুর মত সদাশয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল । বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদ তাঁহাকে সম্পাদক, সহকারী সভাপতি এবং সবশেষে সভাপতি 

রূপে নিবণচন করিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদশ“ন করিয়াছেন । 

আজ বম্ধৃূবংসল, সহকর্মী, দরদী বন্ধ হারাইয়া বড়ই নিঃস্ববোধ করিতেছি । 

একদাস ব্বন্দ্যোপাধ্যায় 

তিনকড়ি বাবুকে (যমন দেখিয়াছি 

জাগাতিক প্রয়োজন পিদ্ধর জন্য মানুষ নান। গরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে । কিনতু 

জনজীবনে কোন প্রতিষ্ঠান যদি স্বীয় সত্তার প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করিতে না পারে 

তবে তাহ! জনমনে শ্বীকৃতি না পাইয়া অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয় আর যাহা নিজের 

অগ্তিত্বকে অপগ্রিহায* করিয়া তুলিতে পারে এবং সতাসত্যই কল্যাণ সাধন করে 

তাহাই ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইয়৷ উঠে । 

প্রতিজ্ঞান আদরনীয় হয় কম যদি সুজনী বুদ্ধি ও সংগগন শক্তির অধিকারী হর 

তবেই প্রতিষ্ঠান জনমনে স্থায়ী আসন লাভ করে এবং তাহার প্রসারও হয় 

বাঙ্গলা. দেশে বখন গ্রন্থাগার আন্দোলন সুরু হয় তখন জনমনে ইহার 

প্রয়োজনীয়তা তেমনভাবে অনুভূত হয় নাই, হইতে পারেও না। কারণ আমাদের 

দেশের বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত। গ্রন্থের সঙ্গে যাহার সম্পক নাই সে 

গ্রন্থাগারের মূল্য বঝিবে কিরপে? তাই যে মুজ্টিমের লোক ইহার প্রয়োজনীয়ত। 

অনুভব করিয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। 

ক্রমশ এ সম্পকে" জনচেতন। বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও প্রসার 

হইতে থাকে । যাঁহাদের সজনী বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তির বলে গ্রন্থাগ্যর আন্দোলন 

ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের নাম রিশেষ- 
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ভাবে উল্লেখ কর! যাইতে পারে ॥। তিনি প্রথমে হুগলী জিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের 

পুরোভাগে ছিলেন । পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক, সহকারী সভাপতি ও 
সভাপতি হন। 

১৯৩৪ খঙ্টান্দে স্পেনের বাপিলোনা সহরে চতুথণ আন্তরান্ত্রীয় গ্রন্থাগার 
সম্মেলন অনুচ্ঠিত হয়। আমাদের বাগ্গালাদেশের গ্রন্থাগার আদ্দোলনের প্রবতক 

কুমার মুণীন্দ্র দেধরায় মহাশয় এ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি হইয়া যোগ দিয়া- 

ছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আলিয়৷ তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা কলিকাতায় আহত 

এক সভায় প্রকাশ করেন) তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া জনজীবনে যে গ্রন্থাগারের 

প্রয়োজনীয়তা আছে এবং গ্রন্থসম্জা, গ্রদ্থপাঠ, গ্রন্থনিবণচন, গ্রন্থাগারের পরিবেশ, 

গ্রদ্থ প্রণরন প্রভূতি সম্পকে যে অনেক কিছু ভাবিবার, বৃবিবার ও বুঝাইবার আছে 

সে বিষয়ে আমর! সচেতন হই এবং গ্রন্থাগ্রার আন্দোলনের তাৎপষ" বুঝিতে পারি । 

তাহার ফলে ১৯১৩৭ খম্টাব্দে আমরা বিক্রমপতরে গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিতে 

উদ্যোগী হই। আমাদের আহ্বানে ও পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার আম্দোলনের কথ। 

পৌছাইয়৷ দিবার আগ্রহে কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় উক্ত সম্মেলনের সভাপতি 

হইতে সম্মত হন।। এ সম্পর্কে পত্রলাপ করিবার সময় তিনি লিখিয়া জানান যে 

বগুগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ও তাঁহার সঙ্চে 

গিয়া এ সম্মেলনে যোগ দ্বিতে চান। আমরা ইহা। স্পম্ট বুঝিলাম ষে গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের ভাবী সম্ভাবনা কিরূপ আছে তাহ! লক্ষ্য করিবার জনাই বোধহয় তিনি 

এঁ সম্মেলনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন ॥ অ'মরা সানন্দে তাঁহার আগমনে 

সমথ-ন জালাইয়৷ আমাদের সম্মতিপত্র দ্রিলাম। তিনি নিজ বায়েই আমাদের সন্মেলনে 

যোগদান করিয়াছিলেন । 

সচ্মেলন স্থলে তিনকড়ি ব্[বং গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় তা, নিয়মিত সময়ে গ্রন্থাগার 

খোলা রাখা ও বন্ধ কর! একই পাঠকবর্গের নিকট গ্রন্থাগ্ারকে আকষণীমন করিয়া 

তোলা প্রভূতি সম্পর্কে আলোচন৷ করিয়া এক সংক্ষিষ্ত বক্তৃতা দেন। 

তখন তিনি প্রৌডত্বে পদাপণণ করিয়াছেন। কাজে বেশ উৎসাহ ॥ নূতন স্থানে 

আগিয় তিনি যেন আরও উৎসাহ পাইলেন । সমাগত গ্রম্থাগরিকদের সঙ্গে তাহাদের 

গ্রন্থাগারের অবস্থা, অভাব-অসহবিধা, সমসা। প্রভৃতি সম্বন্ধে খস্টয়া খনটরা 

জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কাহারও কাহারও কাজের প্রশংস! 

করিলেন কাহাকে কাহাকেও বা কিছু কিছু পরামশ" দিলেন । তাঁহার নিজের সঞ্চে 
ছিল ফটে! তোলার একটী যদ্ত্র। তাহা ছবারা সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধি ও 

পদাধিকারীদের ছবি তুলিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। 

পুঝে কোন পরিচয় না থাকিলেও আমাকে ও অন্যান্য সকলকে তিনি অঙ্গ সময়ের 

মধোই আপন করিয়া লইলেন । সম্মেলনের উদ্বোধক সাহিত্যিক শ্রীযোগেদ্দু নাথ 

গপ্ত তাহার পরিচয় দিতে উঠিয়া বলিলেন; “তিনকড়ির সম্বন্ধে আর কি বলব; সে 
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আমাদের সোনার তিনকড়ি' ॥ তিনকড়ি বাবৃর সঙ্গে যোগেন্দ্র বাবর পুবেই পরিচয় 

ছিল এবং তিনি তাঁহাকে যোগেন-দ। বলিয়া সম্বোধন করিতেন ।॥ সম্মেলনে ধাইবার 
পূ্বে কলিকাতায়ই তাঁহাদের মধো এই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল । 

গ্রদ্থাগার আন্দোলনের কমাঁ হিসাবে তাঁহার এঁক।ম্তিকতা ও কমকুশলত। দেখিয়া 

তিনি “সোনার তিনকড়ি* কথাটী তাহার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে 
তাঁহার কায কলাপ দেখয়৷ আমার মনে এই প্রতীতিই জন্মিয়াছে যে ইহা শহধ্ একটী 

স্তোকবাকা নয় প্রকৃতপক্ষে এই বিশেষকমণটী সপপ্রযোজাও । 

বলিতে গেলে গ্রন্থার সম্পকে তিনকড়ি বাধুর একটা পুবসংস্কার ছিল । 

এই সংস্কার থাকার ফলেই তাঁহাকে অপরের বৃদ্ধিতে চলিতে হইত ন।, স্বকীয় স্বাধীন 

চিন্তাই তাঁহাকে নূতন নৃতন পথের সন্ধান দিত। রেলের কমণচারী হিসাবে তিনি 

সার] ভারতে ঘরিয়া বেড়াইবার সযোগ গাইয়'ছিলেন। সৌখীন পধটকের গ্রমোদ- 

অমণের দূছ্ভগ্গী লইয়। তিনি সেই সযোগকে কাজে ল'গান নাই, তিনি ইহার 

সদ্ব্যহার করিয়াছিলেন ভারতের আনাচেকানাচে*যে গ্রম্থাথার ছিল তাহ স্বচক্ষে দেখ। 

ও তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অঙ্গন করার জনা । ইহার ফলে তাঁহার অভিজ্ঞতা 

বড়িল এবং তাঁহার, সহজাত গ্রদ্থাগারোন্মখেতা গ্রন্থাগারের শ্রের় ও প্রেয় সম্বন্ধে 

তাঁহাকে বিশেষভাবে ভাবাইয়। তুলিয়াছিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ না হইলেও 

তাঁহার এতৎংসম্পকাঁর কান্ডজ্ঞান এত বেশী ছিল যে তাহা দ্বারাই তিনি গ্রন্থাগার 

আন্দোলনকে সাফলোপ পথে আগাইয়া নিতে পারিয়াছিজেন। সম্মেলনের শেষে 

তিনি আমাকে ঢাকা জিলা গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করিবার দারিত্ব গ্রহণ করিতে 

বংলন। কিন্তু নান! কারণে তাঁহার সেই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই । পরে 

তিনি ঢাক! সহরের গ্রদ্থাগারগহুলি দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

আদ্তরিকতাই ছিল তাঁহার চরিবের প্রধান গুণ । গ্রন্থাগার পরিষদের যখনই ষে 

কাজে তিনি হাত দিয়াছেন তখনই সেই কাজের খণ্টিনাটি জানিয়া তাহাকে ব্রঃটীহীণ 

করিবার চেন্টা করিয়াছেন । দায়লারা গোছের কাজ তিনি কখনও করিতেন না। তিনি 

অ।মাদের গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি ছিলেন। তিনি শুধু সভায়ই সভাপতিত্ব 

করিতেন না । তিনি ছিলেন প্রতিত্ঠানের সতাকার সভাপতি । খ্টিনাটি ব্যাপারের 

খোঁঞ্খবর লওয়৷ তাঁহার স্বভাব এবং কোন কাজ অসমাপ্ত থাকিলে বারবার তাগিদ দিয়া 

তাহা করাইয়া লইতেন। সভাপতি হইলেও তিনি অনেক সময় কেরাণার মত পরিশ্রম 

করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। এছাড়। "সভায় রীতিমত উপস্থিত থাকাও তাঁহার 

আর একটী উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল। পারতপক্ষে ঠিনি কখনও সভায় অনুপঙ্থিত 

থাকেন নাই। 
হনুমানের রামের প্রতি অনুরক্তি কতট! গভীর ছিল তাহ। প্রকাশ করিতে গিয়। 

রামায়গকার .লিখিয়াছেন, 'রাম সে জ্ঞান, রাম সে ধ্যান, রামময় তাহার প্রা ।? 

তিনকড়িবাবূর সন্বদ্ধেও একথ। নিঃনদ্দেহে বল। যাইতে পারে বে তিনি ছিলেন 
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গ্রদ্থাগার পরিষদগত প্রাণ । গ্রম্থাগার পরিষদের কিসে উন্নতি হয়, কিসে হইহা। 

সাথ“কভাবে জনগণের সেবায় লাগিতে পারে ইহাই তাঁহার ছিল সর্ক্ষণ চিন্তা 

রোগশধ্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তাঁহার স্বস্তি ছিল না । কোন কাজ করিতে বিলম্ব 

হইলে কেন হইল তাহার সম্বন্ধে শৃভানুধায়ীর দম্টি লইয়। জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন। 

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বা গ্রন্থাগারের মহিত সংহিলষ্ট কোন ভারতীয় বা বিদেশী 

কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে পরিষদে নেওয়া বা তাঁহার দ্বারা বক্ত-ত1 দেওয়ান ইত্যাদি 

কাজে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল । 

শিলিগংড়ির গ্রদ্থাগার সম্মেলনের পরে তাঁহার সঞ্চে গ্যাংটক পযণ্ত যাওয়ার 
সৌভাগা হইয়াছিল & পথে আমরা কালিম্পংয়ে দুইদিন ছিলাম । সেখানে অন্যান 

দশনীয় স্থান দেখার কম“সূচীর মধো তিনি সেখানকার সরকারের পরিচালিত গ্রদ্থাগার 

দেখার কাজটাও অন্তভুণ্জ করিতে বলেন । পথশ্রমের দরুণ আমরা গ্রন্থাগার দেখিতে 

রাজী ছিলাম না। কিন্তু আমাদের থেকে বয়োবদ্ধ হইলেও এই পথশ্রম তাহাকে 

প্রতিনিবন্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার একান্ত পীড়াপীড়িতে অগত্য। অনিচ্ছা 

সত্তেবও তাঁহার ইচ্ছানুবতাঁ হইয়া আমাদিগকে সহগামী হিসাবে কালিম্পংয়ের 

গ্রন্থাগার দেখিতে যাইতে হইল । সেখানকার গ্রম্থাগারিক তাঁহার নানাবিধ খবরাখবর 

লইবার আগ্রহ দেখি অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং আমরাও লাভবান হইলাম । 

নিখিল ভারত বণ্গ সাহিত্য সম্মেলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনের সময়ও তিনি সেখানে 

গিয়। স্থানীয় গ্রত্থাগার সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া তাহ? স্বচক্ষে দেখিয়! আসেন এবং 

পরিচালককে নানাবিধ পরামশ" দেন। 

বাধ'ক্যের দরুণ ইদানীং তাঁহার চরিত্রে একট। অসহিষ্ণতার ভাব দেখ! গিয়াছিল। 

এই অসহিষফুত আমাদের কাছে কখনও কখনও অশোভন মনে হইত এবং আমাদের 

সহনশীলতার উপর আঘাত করিত। কিন্তু তাঁহার এই অসহিষ্ণুতা আমাদের পক্ষে 

শাপে বর হইয়াছে । গ্রন্থাগার পরিষদের জন্য নিজস্ব বাড়ী করার একটা দুবণর 

ঝোঁক তাঁহার মাথায় চাপিয়। বসিয়াছিল। আমাদের বাড়ী করার মত সম্বল না 

থাকিলেও তিনি কলিকাতা করপোরেশনের নিকট হইতে জমির সম্ধান লইয়৷ জমি 

সংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। ইহা বলিলে অত্যুকি হইবে না যে তাঁহার 

আগ্রহাতিশয্েই নিঃসম্বল অবস্থায়ও আমাদের পরিষদের জন্য জমি সংগ্রহ করা 

সম্ভব হইয়াছে। 

গ্রদ্থাগার পরিষদ ছাড়া তিনকড়ি বাব:র দেশের অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের 

সহিতও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি পৃঝেকার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, 

আধুনিক বঙ্গ সাহিতা সম্মেলন এবং রধিবাসরের উৎসাহী সভ। ছিলেন । 

এছাড়1 তাঁহার কয়েকটা সথও ছিল। দেশবিদেশের ডাক টিকিট ও নানা প্রকার 

গাছপাল। সংগ্রহ করিতে ও ছবি তুলিতে তিনি ভালবাসিতেন । 
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মানৃষের দেহ নম্বর, কিন্তু তাহার সৎকাজ অবিনবর । যুগ যুগ ধরিয়া এই 

সৎকাজ ভবিষ্য পৃরুষকে তাহার নিজের জীবন মহনীয় করিয়া তুলিবার জন্য প্রেরণা 

যোগায় । তিনকড়িবাবৃর গ্রপ্থাগার আন্দোলনের প্রতি এঁকাম্তিক নিষ্ঠা গ্রন্থাগার 

কমীদের পথের পাথেয় হউক ইহাই কামনা ॥। তাঁহ।র আত্মার সদ্গতি প্রাথন। করি । 

বিজ্য়ানাথ মুখোপাধ্যায় ূ 

ৰ 
 »তিনকডি দত স্মরণে 

৬তিনকড়ি দত্ত মশায়ের লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁহার সহকর্মী গণপ্রুগ্ধ এবং 

পরিচিত শত শত ব্যক্তি শোকে মুহানান হইয়াছেন। তিনকড়ি বাবু ব্যজিগত জীবনে 

অমায়িক নিরহন্কার, বন্ধুবৎসল, সব“জনপ্রিয় অজাতশত্রু ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার 

পরিচিত সমস্ত ব্যক্তিদের যে শোক সৃষ্টি করিবে ইহ অতি স্বাভাবিক কথ।। 

তিনকড়ি বাব্কে অনি প্রথম দেখি ছাত্রাবস্থায় । তখন তাহাকে চিনিতামও ন। 

তাঁহার নামও জানিতাম না। স্কুলে পড়ি । হাওড় জেলা ছাত্র সঙ্ঘ পরিচালিত 

গ্রন্থাগারে কাজ করি এবং দেশ বিদেশের ছাত্রদের দেশ সংগঠনে অবদানের কথা 

আলোচনা করি । গনণিক্ষা! প্রচার এবং প্রসারের মধোই দেশের সমহম্নতির তথা 

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাফলোর যে প্রধানতম সম্ভাবনা নিহিত আছে ইহা তখন 

আমাদের সকলেরই বি*বাস । এই অবস্থায় হাওরা ফেন্ডস: ইউনিয়ন হলে হাওড়ার 

গ্রদ্থাগার করমীদের সভ। আহত হয় । হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সংগঠনের জন্য। 

»গঞ্গাধর মহখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। তিনকড়ি বাবু এই 

সভার উপস্থিত হন এবং যতদুর মনে করিতে পারি এ পরিষদ: সংগঠনে সক্রিন্ন ভূমিকা 

গ্রহণ করেন। 

তাহার প্রায় কুড়ি ব্সর বাদে শান্তিপহরের বগ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রাক্কালে 

তিনকড়ি বাবুর সহিত দ্বিতীয় মিলন । তদানীন্তন পরিষদ সম্পাদক শ্রদ্ধের শ্রীষ্জ 

প্রমীলচন্দ্র বস্ মহাশয় এ সম্মেলনে আমাকে “কুল লাইব্রেরী? সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ 

পড়িতে আদেশ করেন। ৬তিনকড়ি বাবু স্কুল লাইব্রেরীর বিষয়ে সমধিক উৎসাহী 

ছিলেন। তাঁহার বিশবাস ছিল স্কুল লাইব্রেরীগহলি ঠিকভাবে পরিচালন করিয়৷ তরুণ 

ছাত্রদের মনে গ্রন্থ প্রীতি সঞ্চার করিতে পারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান 

উদ্দেশা। তাই তিনি আমার প্রবন্ধ রচিত হইলে তিনি আমাকে এ বিষয় বিস্তারিত 
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আলোচন৷ করিয়া একথানি পঃ্তক রচনা করিতে বলিয়াছিলেন--ইহা আমাকে কম 

উৎসাহিত করে নাই। 

পরবতী কালে ব্রিটিশ কাউন্সিলের জন স্মিটন যখন পরিষদ আয়োজিত সভায় 

ধারাবাহিক 'চারিটি বক্তৃতা করেন (এ বজ্ততাগুলি ভারত সরকার পহস্তক আকারে 

প্রকাশ করিয়াছেন) তখন ০তিনকড়ি বাবুর আদেশে আমি এঁ বক্ততাগুলি বাংলায় 

অনুবাদ করি এবং উহা "গ্রন্থাগারে, প্রকাশিত হয়॥ তিনকড়ি বাবুর সহিত আমার 

সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকে এবং যখন পরিষদে অধিকতর দায়িত্বজ্নক পদলাভ 

করিবার সৌভাগ্য ঘটে তখন *তিনকড়ি বাবুর আরও অধিক পরামশ ও উপদেশ লাভ 

করিতে থাকি । 

মৃত্যুর পৃবের দুই বৎসর *তিনকড়ি বাব পরিষদের সভাপতির পদ অল্কৃত 
করেন আমি সম্পাদক নিষুজ্ঞ হই । এই দুই বৎসর নিয়মিত প্রতি বৃহস্পতিবার এবং 

শনিবার তিনি পরিষদ কাষণ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া পরিষদের আভ্যন্তরীন কাজকম" 

পযণলোচনা করিতেন । আমরা উপস্থিত থাকিতে না পারিলে ছোট ছোট ট;করা 

কাগজে তিনি বিভিন্ন বিভাগের ব্র;ট বিচ্যুতি, কতব্য এবং অনিষ্পার্দিত কার্য সম্বন্ধে 

নিদে'শনাম। দরিয়া যাইতেন। পরিষদের গঠনতদ্ব এবং আথিক অবস্থা সম্বম্ধে তাঁহার 

নিখুত স্পন্ট ধারণা ছিল এবং এই দুইটি বিষয়ে যথাযথ গুরুত্বের অবহেল। তিনি 

কখনই ঘটতে দিতেন না। তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া কাজ কর। আমার নানা কারণে 

সহজ ছিল না। কিল্তু তিনি কখনই অব্যাহতি দিতেন না। দীর্ঘদন তাঁহাকে 

এড়াইয়৷ চলিলে তিনি সোজা আমার কলেলে চলিয়া আসিতেন ও কাজের কৈফিয়ং 

দাবী করিতেন । পরিষদের কাজেব নানাবিধ সম্প্রসারণের জন্য তিনি এমন কি জুলুম 

করিতেও ছাড়িতেন না। আমি তাঁহার সহিত তাল রাখিয়া উঠিতে ন৷ পারায় একা- 

ধিকবার তিনি পদত্যাগের ভীতিও প্রদশ'ন করিয়াছেন । সমস্ত লোককে লইরা কাজ 

করিবার তাঁহার অস্বাভাবিক দক্ষতা ছিল । নান বিভাগ সষ্টি করিয়ানূতন নূতন লোককে 

এক একটি বিভাগের ভার দিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ,বহু লোককে তিনি পরিষদের 

জন্তভুক্ত করিয়াছেন। নূতন প্রতিষ্ঠান ও লোককে পরিষদের সত্য করিবার জন্য তাহার 

চেষ্টার অবধি ছিলন। ॥ পরিষদের জমি সংগ্রহ, মাকিণ সংবাদ প্রচার সঙ্ঘের সহযোগিতায় 

অনুষ্ঠিত আলোচন। চক্রের সদ্বণ্ধে প?স্তক প্রচার, নিবাচিত বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ এবং 

ডিবেস্ীরী সম্পূনাঁকরণে ৬তিনকড়ি বাবুর উৎসাহ, সজাগ প্রহরা) তীব্র সমালোচনা ও 

ভৎসন। এবং আনন্দ প্রকাশ ভূলিবার নয় । আত্মপমালোচনায় তিনি কখনই পম্চাৎপদ 

হইতেন না। আমরা যাহারা দারিত্ব লইয়া অনেক সময় ঠিকমত পালন করিতে পারি 

নাই--সেই আমরা তাঁহাকে বিশেষ তয় করিতাম। শুধুমাত্র আদেশ বা উপদেশ দিয়া 

তিনি ক্াণ্ত থাকিতেন না। আমাদের সচেতন করিবার জন্য প্রকাশ্য সভায় পর্যন্ত 

আমাদের শাসন্ করিয়াছেন । তবে অব্যবহিত পরক্ষণেই তিনি তাঁহার স্দিতহাসো 

আমাদের তদানীন্তন দুঃখ দূরীভূত করিয়াছেন॥ তাঁহাকে আমরা শিক্ষকের মত 
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দেখিতাম। শাসনের সময় নিশ্চই তাঁহার উপর অপন্তুষ্ট হইতাম । কিন্তু তাহার 

বাধাবিহীন স্নেহাম[তের অদৃশ্য স্পশ“ সবন্দা অনুভব করিতাম॥। তিনকড়ি বাবুর 
ব্যবহার শ্বতঃই আম।দের বৈদিক প্রার্থনা মনে করাইয়। দেয়-- 

সহনাববত্, সহনৌভুনজ, সহ বীঘণং করবাবহৈ, 

তেজন্বিনাবধীতমস্তু ম। বিদ্বিষাবহৈ ॥। 

স্বর্গত তিনকড়ি বাবুর অন্তিগ সময়ে তাঁহার নিকট উপদ্থিত হইতে পারি নাই-_ 

তাঁহার শেষ ইচ্ছা! জানিতে ও শেষ উপদেশ ল।ভ কারতে পারি নাই--ইহা আমার 

জীবনের কম পরিতাপের কথা নহে । যখন মনে করি তিনি মৃতুর পূর্বে সাপ্তাহিক" 

কাল শয্যাগত ছিলেন আর সৌরেন, প্রবীর, ফণীবাবহ্, বাণীদি প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে 

স্লেই সময় দেখিম্না আমিয়াছেন-কেবল আমি পারি নাই, তখন নিজেকে ক্ষমার 

অধোগ্য অপরাধী মনে হয়। 

স্বগ“ত তিনকড়ি বাবু না থাকায় আমরা স্বাধীন হইয়াছি। আজ আমাদের ভয় 

করিরার কিছু নাই, আমাদের বিবেচনার ভুল কেহ ধরিবে ন।, নূতন কাজ আরম্ভ না 

করিলেও সাহস বকিয়া কেহ আমাদের গালি দিবে না। আরব্ধ কাধ" অসমাপ্ত 

রাখিলেও এক বিবেক দংশন ছাড়। অন্য কিছুকে ভয় করিতে হইবে না। কিন্তু তব্ও 

আমরা নিশ্চিত নই কেন? কেন, মনে হন্ন শাসন করিবার, আদেশ করিবার, ভুল 

হরিবার জন্য তিনি আরও বহুকাল বাঁচিয়! থাকিলে আমরা পর্বতের আড়ালে থাকিতাম, 

নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম । 

, গ্বর্গতি তিনকড়ি বাব; জীবনে সম্মান ও ভালবাসা কম পান নাই। গ্রন্থাগার 

উপদেচ্ট! সমিতির সম্মুখে সরকার তাহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন । 

হাওড়া-্ছগলী হইতে নিখিল ভারত পযন্ত সমস্ত গ্রন্থাগার-সংগঠনেই তাঁহার নেতৃত্বে 

অবিসংবাদী ছিল। গ্রন্থাগার কমা মাত্রই তাঁহাকে আপন জন মনে করিতেন । তাঁহার 

জন্য আয়োজিত শোক-সভায় যে জননমাগনম হইয়াছিল তাহা যে কোন প্রথম শ্রেণীর 

রাজনৈতিক কমীর জনা অনুষ্ঠিত শোক সভার পক্ষেও গৌরবজনক। সারা ভারতের 

গ্রন্থাগার কমীর৷ তাহার বিচ্ছেদ-বেদন। অনুভব করিয়াছে । একাধিক প্রাদেশিক গ্রন্থা- 

গার পরিষদ তাঁহার স্মরণে বিশেষ সংখ্যা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছে । 

তাঁহার মত নিষ্ঠাবান, কর্তব্যেনিবেদিতপ্রাণ কর্মীর এই কীতিলাভ ও শ্রগ্থালাভ 

আনাদের সকলকে অননপ্রাণিত কৰিবে, ইহাই আমাদের ভরস।। 



শোক লভ। 

বগ্গীয় গ্র্থাগার পরিষদের প্রাস্তন সভাপতি, ও বত'মান বৎসরের সহঃসভাপ্তি 

শ্লীতিনকড়ি দত্তর তিরোধানে শোক প্রকাশ করবার জন্য ৭ই জুলাই ১৯৬৩ সম্ধ্যা 

৬৩৭ মিঃ এ কলেজ সেকায়ারস্থ সডেন্টন হলে এক সভা অনত্ঠিত হয় । পরিষদের 

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মভাপতিত্ব করেন॥ সভার গ্রারজ্ডে জাতীর 

গ্রত্থাগার এবং পরিষদের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে তিনকড়ি দত্তর গ্রতিকৃতিকে 
মালাভুষিত কর! হয় । 

শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বস নলেন যে তিনকড়িবাব্র মৃত্যুতে পরিষদ তথা সমগ্র গ্রম্থাগার 

আম্দোলনের অপ:রণীয় ক্ষতি হ'ল, তাঁর এটা ব্যক্তিগত ক্ষতি তো বটেই। 

তিনকড়িব।বুর পরিষদের প্রতি অনীম মমতা হিল । পরিষদের বতণমান যণের অনেক 

তরুণ কমার সঙ্গে তার মতবিরোধ হ'ত ॥ তাঁর কোন প্রস্তাব এদের চ্বারা অগ্রাহ্য 

হ'লে তাঁর ম!নদসিক বেদন।র কথ। কখনো কখনো বক্তার কাছে প্রকাশ করতেন--কিম্তু 

প্রস্তাব গৃহীত না হ'লেও পরিষদকে কখনো পরিত্যাগ করেননি । বিনা আহ্বানে 

আবার হ।পসি মুখে পগিবদের কাজে ঝাপিয়ে পড়েছেন। প্রাচীন এবং নবীন মতবাদের 

সংঘষে" অনেক প্রাচীন, নখীনদের জন্য পথ করে সরে গেছেন । কিন্তু তিনকড়িবাব? 

পরিবাতিত পরিস্থিতিতে নিজকে খাপ খাইয়ে গরিষদের কমধারাকে এগিয়ে নিতে 

সাহায। করেছেন ॥। এট।ই হ'ল তাঁর বৈশিষ্ট্য। 

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় বলেন যে তিনকড়িবাবূর সঞ্ছগে তাঁর ঘনিষ্ট সন্পক" ছিল । 

নাগপুরে সবভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রীকেশবন প্রথম পরিচয় করিয়ে বলেছিলেন 
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পরবতাকালে এই বজ্জবোর ঘথাথত। উপলব্ধি করেছে । কাকক্বীপ বঞ্গীয় গ্রন্থাগার 

সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ। তিনি নিরভিম।শী ছিলেন, স্মিত হাস্য তাঁর জীবনের 

সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিল । প্রত্যাখান, উপেক্ষা! কে।ন কিছুই তাকে কত'বা পথ 

থেকে বিচ্যত করতে পারে নি। গ্রন্থাগারের প্রসার ও বিক।শ তার জীবনের 

আকাঞ্থ।। পরিষদের নিজস্ব ভবন ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম স্বপন । সেই স্বপ্ন সফল 

করুবার দায়িত্ব পরিষ:দর বতমান কমীদের। গ্রন্থাগার? পত্রিকার সাম্প্রতিক ক্ষীণ 

কলেবর তাঁকে বাথিত কা'রত--প্রায়ই তিনি বক্তার কাছে একথার উল্লেখ করতেন। 

গ্রন্থাগার" পান্রকা হত গোরব পুনরুদ্ধারের দ্বারা তার স্মৃতির প্রতি সমবণাধক 

সম্মান প্রদশন কর। হবে। এর জন্য প্রয়োজন জনসাধারণের কাছ থেকে অথ 

সংগ্রহ করে একটি তহবিল গঠন করতে হবে। 



১৬২ গ্রন্থাগার [শ্রাবণ 

শ্রীমতী বণী বল? বলেন “তিনকড়িবাবর অনুপগ্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রদ্থাগার 

পর্যিদের কোন সভার অনুষ্ঠান বোধহয় এই প্রথম ॥। তিনি নিজে কেবলমাত্র কী 

ছিলেন না--.কমী গঠনেও তিনি তৎপর ছিলেন! তিনি পরিষদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। 

কেবলমাত্র তাঁরই উৎসাহ ও প্রেরণায় বঙ্গীয় গ্রম্থাগার পরিষদের কয়েকটি কাজে 

আত্মনিয়োগ করে বক্তা তাঁর পরিবারের একটি শোকাবহ ঘটনাকে ভুলতে পেরেছিলেন। 

ব)ক্তিগত জীবনেও তিনি তাই সকলের অভিভাবকের ন্যায় ছিলেন ।৮ 

অধ্যাপক শ্যামসূন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনকড়িবাব্ কেবলমাত্র বঙ্গীয় 

গ্রথাগার পগ্িবদের কাজে আত্মনিয়োগ করেনান। রবিবামর এবং বঙ্গ সাহিত। 

সম্মেলনের সঙ্গোও যুক্ত ছিলেন।॥ ববিবাসরের তিনি অনাতম সম্পাদকও ছিলেন। 

প্রায় ২২।২০ বৎসর প.বে" তাঁর উদ্যোগে বধমানে সাহিত্য সভায় অনুহ্ঠিত হয়েছিল। 

ঝবিবাসর ও সাহিত্য সম্মেলনের কোন সভায় তাঁকে অনুপস্থিত হতে দেখ ঘায়নি। 

তিনকড়িবাবৃর সবচেয়ে বড়গুণ হ'ল যে তিনি আত্মপ্রচারের পরা্মখ ছিলেন 

তিনি যে রবিবাসরের একজন উৎসাহী কমা একথা পরিষদের অনেকেই জানতেন না। 

শ্রীবিনয়েন্দ্র দেবরায় মহাশয় বলেন যেন তিনি বাল্যকাল থেকেই তিনক্চড়ি বাবুর 

সঞ্চে পরিচিত । তাঁর পিতার সহযোগী হিসাবে তিনঞ+$ড়ি বাবু বাঁশবেড়িয়ার গ্রন্থাগার 

সংগঠন, হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং পরব ধাঁকালে বংশীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

মাধ্যমে সমগ্র বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য কঠোর পরিশ্রম 

করতে দেখেছেন॥ “তাঁর মৃত্যুতে বঞ্গীয় গ্রদ্থাগার পরিষদ একজন শূভান,ধ্যায়ী 
হারাল আর আমর! যেন আমাদের পরিবারের একজন নিকটতম আত্মীম্নকে হারিয়েছি ।১ 

শ্রীমতী প্রমীল। দাতার বলেন যে ভারতী গ্রম্থাগার পরিষদের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে 

তিনকড়ি বাবুকে তিনি দেখেছেন। পরিষদের দ্বাথে প্রয়োজন হলে তিনি অপ্রির সত্য 

বলতে পণ্চাদ্পদ হতেন না। কত'ব্য সম্পাদনের ব্যাপারে তিনি কঠোব ছিলেন কিন্তু 

আচার ধ্যবহারে তিনি ছিলেন সজ্জন। 

বনগ্রাম সাধজন পাঠাগ্ারের পক্ষ থেকে শ্রীগোপাল চম্দ্র সাধ, জাতীয় গ্রত্থাগারের 

শ্রীৰিনয়েন্ত্র সেনগ্স্ত এবং শ্রীদ্বিজেদ্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় 

পরিষদ পরিচালিত গ্রম্থাগারিতা শিক্ষণ শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষ থেকে শ্রীরাধাকাম্ত দত্ত 
স্বর্গতঃ দত্র উদ্দেশে; শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রদ্থাগারিক শ্রীষাদব মৃরলীধর মুলে কলিকাতার বাইরে 

থাকায় জনা সভায় পাঠ করবার জন্য একটি লিখিত ভ'ষণ প্রেরণ করেছিলেন ॥ জাতীয় 

গ্রত্থাগারের উপগ্রশ্থাগ্ারিক শ্রীদ্িজেন্দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি পাঠ করেন। 
ভাষণটি এই নংখ্য/য় মুদ্রিত হয়েছে। 

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে মানুষের দেহ নম্বর কিন্তু তার 

কীতি অবিনম্বর। মানুষ তার কীতির মধ্যে বেচে থাকে । তিনকড়িবাব; গ্রম্থা- 

গারের উদ্নতির জনা তাঁর সমগ্র ধ্যান ধারণা নিয়োজিত করেছিলেন, তাই আজ 
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পন্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের এত প্রসার ॥ এই জনাই তাঁর স্মতি সকলের 

মধ জাগরুক থাকবে । তাঁর মতাতে গ্রদ্থাগার আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হ'ল 

সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর আক্্ধ কাজ যদি সুসম্পদ্ন হর তবেই তাঁর প্রতি যথাযোগ্য 

সমমান দেখানো হবে এবং সকলকে মতুুশোক ভূলত্তে দাহায। করবে । তিনকড়িবাবংর 

পরিষদের নিজস্ব ভবন নিম্ণাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সে্জনা আপ্রাণ চেচ্টা 

করেছেন--সকলের সমবেত চেষ্টায় ধদি এই ভবন নিমিত হয়ঃ তবেই তাঁর ম্সৃতি 

যথাথ-কিপে রক্ষিত হবে। 

শ্রজ্ধাঞ্জলী 

পরী বি এস কেশবন £ 
তাঁর প্রতি আমার গভার স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। পনর বছর ধরে তার সঙ্গে 

আমার নিবিড় সমপকের ফলে অধিকাংশ ব্যাপারে তাঁর উপদেশকে আমি শ্রদ্ধ। 

করেছি) বরোদার মহারাজা শ্রীসায়াজী রায় গায়কোয়াড়, বাংলার কুমাঝ মুণীশ্দ্র দেব 

রায় মহাশয়, মহারান্ট্রের শ্ীকাভে এবং মাদ্রুজের শ্রীকৃষ্কস্বামী আয়ারের সঙ্গে ভারতীয় 

গ্রন্থাগার জগতের ইতিহাসে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। 

রতনমণি চট্টোপাধ্যায় 
গ্র্থাগার আন্দোলনে একানিত্ঠ উৎসাহী তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের পরলোকগমনের 

সংবাদ পাইয়া বিশেষ দ্ঃখিত হইলাম । এমন নিরভিম!ন কমী বিরল । পরিণত 

বয়সেও গ্রন্থাগারের প্রতি তার অনুরাগ এতটুকু ও হাস পায় নাই। তাঁর উদাহরণ 

নিঃসন্দেহে অনংকরণীয় । তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করিতেছি। 

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় £ 

তোমার চিঠি যে এমন নিদাক্ষণ মংবাদ বহন করে আনবে ভাবিনি । কেমলই মনে 

হচ্ছে আর দেখা হবে না তিনকড়ি ভায়ার সথ্গে। বয়সে তে। আমার থেকে কনিষ্ঠ, 

সেচলে গেল। তার কম“ময় জীবনের অনেক কথা আজ মনে পড়ছে । ইদানিং আমি 

তোমাদের সঙ্গে সম্বন্ধশুনা হয়েছি । কিন্তু একদিন তো ষোগ ছিল । এই যোগের 

কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল তিনকড়ি ভায়ার হাতে । আমার এ বাড়ীতে কতবার এসেছেন। 

সে সব দিনগুলি আজ সপন্ট হয়ে উঠছে । তিনকড়ি ভায়৷ তো বহুকাল বিপত্বীক তাঁর 

পুত্র কোথার এখন জানি না। তাকে আমার সান্তনা বাণী কেমন করে পাঙাবো জানি 

না। আজ তাঁর জনা শোক করছে বাংলা গ্রন্থ জগতের সঙ্গে যার কোনো সম্বন্ধ 

আছে। কেবলই মনে হচ্ছে। জার দেখা হবে না। 
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বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ 
্রীতিনকড়ি দত্তের মৃত্যু ংবাদ আমার কাছে রূঢ় আথাতের ন্যায় পেশছেছে। 

গ্রন্থাগারের জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ এবং অধ্যাবসায়ের জন্য তিনি দীর্ঘকাল 

স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 

তিনি কুমার মণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের ঘনিষ্ট সহযোগী ছিলেন । মখ্যতঃ 

তাঁদের জন্যই বাংল! দেশের গ্রত্থাগার আন্দোলন গড়ে উঠেছে । তাঁরাই বঙ্গীয় 

গ্রন্থাগার পরিষদের সংগঠক । প্রারম্ভিক যুগের যে মদ আন্দোলন আমাদের দেশের 

মাটিতে শিকড় গ্রহণ করেছে এবং তাঁর প্রচেষ্টার ফললাভ হয়েছে ত তিনি যদি দেখে 

যেতে পারতেন তবে খুব আনন্দের ব্যাপার হত । চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর 

এই অ।ন্দোলন সম্পকে" তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়েনি। যে উদ্দেশ্য তাঁর অত্যন্ত প্রিয় 

ছিল তার উন্নতির জন্য তিনি দেশের বিভিন্ন অণ্ল পরিভ্রমণ করেছিলেন । এই 

দেশের গ্র্থাগার পরিষদ সম:হ তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য নিশ্চয় কিছু করবেন। 

শ্রী পি এন কাউলা £ 
গ্রদ্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ না করেও 

যিনি গ্রন্থাগার উন্নয়নের জনা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সেই তিনকড়ি দত্ত আর 

আমাদের মধ্যে নেই, এ অতান্ত বেদনাদায়ক ॥ কিন্তু যে নিদেশ তিনি আমাদের 

দিয়ে গেছেন তা অনুসরণ করে কেবলমাত্র বাংল দেশের জন্য নয় সমস্ত দেশের জন্য 

গ্রদ্থাগার আইন বিধিবঙ্ধ করবার জন্য সচে্ট হব । 

শ্রীদ্তর তিরোধানে আর যাঁরা শোক প্রকাশ করে পন্থ এবং তারবাতণ প্রেরণ 

করেছেন £ 

(১) শ্রী ভাটিয়া, সম্পাদক 1179151) 111091177,. (২) শ্রী এস বমিরউদ্দীন, 

গ্রম্থাগারিক রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় (৩) শ্রী পি এন গোর, গ্রন্থাগারিক, মিনহা 

লাইব্রেরী, পান! (9) শ্রীসতীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক, প্রতাপ চণ্দ্র মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট 

(৫) শ্রীডি আর কালিয়।, দিল্লী পার্ক লাইব্রেরী 

ইন্সডক্ £ 
ইন-সডকের (19100) কমীধ্ন্দ ভারতবষে'র গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনঃতম 

পথিকৃৎ, গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কমে নিঃম্বার্থ এবং একনিম্ঠ কমা এবং তাঁর পরিচিতদের 

প্রিয় বন্ধ; শ্রীতিনকড়ি দত্তর তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁর শোকাত 

পরিবারকে সহান-ভূতি জ্ঞাপন করিতেছে । (শোক সভার প্রস্তাব ) 

রবিবার £ 
দাত ২২শে আষাঢ় রবিবাসরের এক অধিবেশন কবি কালীকিগকর সেনগ্ণ্তের 

বাসভবনে আহত হন । লবণধ্যক্ষ উক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সভাগতির আসন 

গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনটি রধিবাসরের সম্পাদক তিনকড়ি দত্তের আকস্মিক 
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পরলোকগমনে শোকসভা হিসাবে পালিত হয়। সভাকক্ষে তিনকড়িবাবুর প্রতিকৃতি 

মাল!ভূষিত ছিল ধূপধ্নায় সভাস্থলে পবিত্র আবহাওয়া সূষ্টি হইয়াছিল ॥ 
বৈদিকমণ্ত্র উচ্চারণ করিয়া! সভার কার সক করেন কবি কালীকিঞ্কর সেনগুপ্ত 

তিনি শ্বরচিত কবিতায় তিনকড়িবাবুর স্মতিতপণ করেন। অতঃপর ভর বন্দেযা- 

পাধ্যায় তাঁহার ভাষণে ভারতীয় দর্শনে মৃতার তাৎপয* বিশ্লেষণ করিয়। তিনকড়িবাবুর 

চরিত্রমাধূষণ কত'বানিষ্ঞা এবং জনসাধারণের সেবায় আত্মত্যাগের ভূয়নী প্রশংসা করেন। 

একমিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং একটি 

শোক প্রস্তাব গৃহীত হয। 

সভায় চপলাকান্ত ভর্রাচাষ" ও জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা ফরেন এবং 

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন মনোমোহন ঘেষ (চিত্রগৃষ্ত ) অশোককুমার সরকার, 

কবি কালীকিঙকর সেনগুপ্ত, কবি কৃষ্ণণন দে । মনোমোহন ঘোষ রবীন্দ্রুকাব্য হইতে 

পাঠ করিয়া শোনান। 

সাধারণ পাঠাগার, অশে।কগড ॥ কলিকা তা-৩৫ ॥ 

গত ২১শে জুলাই ৬৩ রবিবার, সকাল ৮-৩০ টায় সাধারণ পাঠাগারে * তিনকড়ি 

দত্তের মৃতুাতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীহবেন্দ্রনাথ 

ঘোষাল এই সভায় সভ'পতিত্ব করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁহার বিশিষ্টতা পূণ 

অবদানের কথ! আলোচনা কর! হয় । এক মিনিট কাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া 

সভাস্থ সকলে নিম্নলিখিত শোক প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন 2 

“সাধারণ পাঠাগারের কাষ*্যকরী সমিতির এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

প্রাঞ্তন সভাপতি এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব্বণজন শ্রছ্ধেয় তিনকড়ি দন্ত 

মহাশয়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে ॥ তাঁহার মৃতু।তে দেশ একজন প্রকৃত 

গ্রথাগার দরদীকে হ'রাইল । এই সভা ইহাও প্রস্তাব করিতেছে যে ক প্রস্তাবের 

অনংলিপি বগুণীক় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হউক ।' 

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী ॥ উত্তরপাড়া ॥ 

গত বুধবার ১০ই জুলাই সন্ধ্যায় উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেবীভবনে গ্রন্থাগার 

ন্নঙধন পরিষদের উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রান সভাপতি এবং গ্রন্থাগার 

আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ৬তিনকড়ি দত্তের তিরোধান উপলক্ষে এক শোকসভা 

অনুষ্টিত হয় । শ্রীদত্ত মৃত্যুর স্বপকাপপূবে এই গ্রন্থাগারের উ“নরন পরিষদের 

সভ্য নিবণচিত হন এবং এই শতাব্দীপ্রাচীন গ্রন্থাগারের সববাংগীন উন্নয়নের প্রতি 

'আম্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন । 

উজ্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্ত্রীবীরেশ্ট্রনাথ খাঁ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বত দত্তের জীবন ও 

কমধারা সম্পকে ব্যপক আলোচনা করেন । সভাদ্তে একটি শোকপুস্তাব গৃহীত হয় । 
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জ্ীচঞ্লকুমার লেন £ 
আলো আছে, জ্ঞান আছে, 

আছে বিদা] আবু-- 

আছে গ্রন্থাগার । 

আছে ছোট, আছে বড় 

জ্ঞানের ভাপ্ডার 

আছে এক পগ্গিদও তার । 

কমা আছে, কম" আছে, 

অছে কণার 

তব হার বাথিত সংসার। 

বন্ধ তার ছেড়ে গেছে এই মত ধাম 

তিনকড়ি দত্ত যাঁর নাম । 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প,তিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক 

05900. 18002812721 2/012067802722,105115, 00156300, 

1963. 621. $ 575 

গ্রদ্থাগার বিজ্ঞানে বাবহাত প্রার তিন হাজার ইংরেজী শন্দের ফরাসী, জানণান, 

স্প্যানিশ এবং রাশিয়ান প্রতিশব্দ সহ একটি তালিকা । এখানি প্বে প্রকাশিত 

(১৯৫৩) অনুরূপ গ্রন্থের পরিবতিত এবং পরিবধিত সংস্করণ । এই সংস্করণে 

শব্দগুলি বর্ণানুক্রমে [000 বগাঁকরণ পদ্ধতি অন্যায়ী বিনাস্ত। গ্রন্থা- 

গারিকতা, প্রকাশনা, ছাপা বাঁধাই, কাগজ ইত্য।দি সম্পকিত শব্দগুলি এই তালিকার 

অন্তভূণ্ হয়েছে। 

গ্রত্থাগ্ারিকতায় আম্তক্লাতিক সহযোগিতার কাষে' এই তালিকাটি সাহায করবে। 

001৬] (10), 07694511£ 52701012. 17590090605 05028650129, 

91১০৩ 90176 19555 (4১10150 6০99155 ), 1963, 3682. $ 190০, 

এখানি সংচীকরণ সম্বন্ধে সাধারণ পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। 

পৃস্তক, পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা, পণুধি, 88111 পুস্তক, গ্লোব, মাইকেফিজন, 

গ্রামাফোন রেকগু" প্রভংতির সৃচীকরণের উদাহরণ । পাঠ্যাংশের পরিমাণ খুব কম । 

উদাহরগরূপে কাড ক্যাটালগের ছবি তুলে দেওয়া হয়েছে-_সেই হিসাবে এখানিকে 

কাটালাগের এলবাম বল। চলতে পারে। 
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আমেরিকার সচীকরণের প্রচলিতপদ্ধতি গুলির প্রতিফলন এই গ্রন্থে পাওয়। 
যাবে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের পদ্ধতি অবশা এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু 
উইলসন কাড" এবং আমেরিকার অন্যান্য গ্রন্থাগারের উদাহরণ ও এই গ্রন্থে সংযোজিত 

হয়েছে। 

গ্রত্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারিক সচীকরণ শিক্ষায় এই গ্রন্থখানি 
সহায়তা করবে । , 

[২0444172805 20১ 816775755 0 178/611) 01255 02107. 

3190 90: 1302)109%, 48919, 1962. 1681). ৪ 9/- 

গ্রন্থাগার বগাকরণ সম্বন্ধে সহজপাঠ। গ্রম্থথানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 

হা । ১৯৪৪ সালে বোদ্বাই বিশববিদযালয়ে ক্গনাথন প্রদক্ত কয়েকটি বক্তুতার উপর 

ভিত্তি করে প্রথম সংস্করণ খানি ১১৪৫ স৷লে প্রথম প্রকাশিত হয় । ১১৪৬ সালে 

গ্রে্রবূটেনে করেকটি গ্রন্থাগারিকত। শিক্ষণ বিদ্যালয়ে রঞ্গনাথন বগীঁকরণ সম্বন্ধে 

বক্তৃতা দেন ॥। 31 চ9210067 এর সম্পাদনার 495০০190017) 08 45515010 

[10501975 (0৫) এই বজ্ততাগুলি সংযোজিত করে চছ্বিতীয় সংস্করণখানি 

প্রকাশ করেন । তৃতীয় সংস্করণে তিনটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে । তার 

মধ্যে একটি হ'ল ব্যবহাগিক বগাঁকরণ সম্বন্ধে । দশমিক (100), [700 এবং 

কোলন বগীকরণ পদ্ধতির সাহাযে। ৬ট বইয়ের বগাঁকংণের সমস্ত ধাপগুলি বিশদ 

ব]াখা। করে বোঝানো হায়েছে। 

গ্র'থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীর! এই বইখানিতে উপকৃত হবেন। 

গ্ীর 
দেশের জনশিক্ষাকে সম্পৃণণ ও সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে গ্রদ্থাগারগণলোকে 

নতুন ক'রে গড়তে হবে । অমাদের নিতা প্রয়োজনীয় সংবাদ ও আবশ।ক জ্ঞান 

আহরণের প্রতিষ্ঠ। হিসাবে এদের গুরুত্ব বঝতে হযে। উৎসাহী পাঠকের চাহিদার 

কতক অংশ মেটাবার কিংবা অবসর বিনোদনের খোরাক জোগাবার দ্ব'ল প্রতিষ্ঞান 

হিসাবে গ্রদ্থাগারগযলোকে মহা ক'রলে চলবে না ॥ 

মাধ্যমিক বিগ্ঞালয়ের গ্রন্থাগার 



১০৮ গ্রন্থাগার | শ্রাবণ 

এক দশক আগেও গ্রন্থাগারের এই নতুন দারিত্ব ও ভূমিকায় কথা আমরা ভাবিনি । 
গ্র্থাগারকে পাড়ার, গাঁয়ের ব৷ প্রতিষ্ঠানের অপওকার হিসাবেই দেখেছি । জীবন 
যংদ্ধে এযে হাতিয়ার হলে উঠবে এতটা আমরা কেউই আশাও করিনি' এবং তাঝ 
জন্যে গ্রন্থাগ্রারকে প্রস্তৃতও করিনি । কিন্তু আজ ছাত্রদের জনা বিশেষ ভাবে 
সংগঠিত ডে আ্টহডেন্টস: হোম কিংবা এ রকম গ্রন্থাগারগৃলোকে দেখলে আমরা 

যধ্গ পরিবতনের নিন্চিন্ত প্ররিচয় পাব ॥ দিনরাত কম্ণময়, পাঠক-ভতি এইসব 
পাঠ্যপ,্তকের গ্রত্থাগারগুলো নিশ্চয়ই নব*্ষ্গের সন্দেহাতীত পরিচয় ॥ 

এই বকম গ্রন্থাগারের বহুব্বহারই এই রকম গ্রন্থাগার আরও প্রতিষ্ঠা 

করার দাবী তুলছে । দুঃখের কথা জায়গার অভাবে, টাকাঞ্ অভাবে, হয়ত বা 

উপযুক্ত কমা ও সংগ্ঠকের অভ'বে এই জাতীর গ্রন্থাগার গ্রয়জনমত গড়ে তোল। 

যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমাদের প্রতেোক শিক্ষা-প্রতিহ্ঠানকে কেন্দ কর যাতে 
এই জাতীয় গ্রন্থাগার অনেক গড়ে ওঠে সেদিকে আমাদের দটি দেওয়া দরকার। 

ক'লকাতা সহরের ছাত্রদের সুবিধা দেখলেই আমাদের দেশের সমস্যা মিটবেনা। 

এখনও দেশের বেশী লোক গ্রামেই বাস করে ! সেখানেও যাতে এ জাতার গ্রন্থাগারের 

প্রসার হয় আমাদের সেদিকে নজর দেওয়৷ দরকার । 

বল বাহ্ুলা গাঁয়ের দিকে বিদ্যাথাঁদের একমাত্র মিলন পাঁঠ হচ্ছে বিদ্যালয় । 

নানা কারণে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পকশন্য ছাত্রদের পৃথক পাঠ-স্থান গড়া 

অসুবিধার ॥ তাই নতুন দ:ষ্টিভঙগী নিয়ে ছাত্রদের উপযুক্ত করে-_তাদের সংবিধা 

মত সময়ে খোল! রাখা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন আমাদের ক'রতেই হবে। জ্ঞান 

সাধনার তীর্থ হিসাবে গ্রন্থাগারের নতুন জন্ম নেওয়ার যে শুভলক্ষণ আজ দেখা যাচ্ছে 

বিদ্যালয় গ্রদ্থাগারগহলো সংম্ঠহ পরিচালনায়ই তার ধরণের আজ্পনা হতে পারবে। 

মাধ্যমিক শিক্ষোত্তর ছাত্রদের জন্যে ইউনিভামিটি গ্রান্টন- কামশন নিশ্চয়ই 
কিছু করবেন। ততদিন' মাধামিক বিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগারগুলো পুনগণ্ঠনের দিকেই 

অ'মাদের সমধিক দুটি দেওয়৷ দরকার । রাজ্য সরকারের শিক্ষা দণ্তর মাধামিক 

শিক্ষা বোড বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক সংস্থাগুলো এবং গ্রণ্থগার কমীদের 

এ বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব আছে । মাধামিক বিদ)ালয়গুলোর মান আজ উদ্নত হ'তে 

চলেছে । ভাল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষায় স্বাবলম্বী 

ক'রে তুলতে না পারলে শিক্ষার মান বুদ্ধি কথার কথা হয়ে দাঁড়াবে । 

“তিনকড়ি দত্ত মহাশয় আজীবন মাধামিক (বিদ্যালয়ের গ্র্থাগারের উন্নতির জন; 

চেছ্ট কারে গেছেন। এই বিষয়ে নতুন উৎসাহে কাজ করতে পারলে তাঁর স্ম:তির 

প্রতি সন্সান দেখান হবে ৭৮ 



বঙ্গী ঘর গ্রস্থা গা ব্র পরিষদ 

১৩৬শ ধর ] আ।শ্বিন £ ১৩৭০ [ উষ্ট সংখা 
্যনবদরকারজাধাপির” রহরলরক্ আহত "* ॥ ৪ বে, এমন: ২১০০৪ স্পাবারবাোোওর/রাানবার রাজারা, বারের রান পানা ২: 

আদর্শ সাঘ্রাব্রণ গ্রন্থাগাত্র বি 

কেন্ত্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালর শিপুস্ত গ্রন্থাগার উপদেষ্ট। কমিটির রিপোর্টে ভারতের প্রতোকটি 
রাজো গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের স্রপাবিশ করেছিলেন । এই আ্পারিশের পরিপ্রেক্ষিতে 

কেন্দ্রীয় শিগ্পী। মন্্ণালয় (পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিভাগের সচিব ডাঃ ধীরেন্্রমোহন সেনের 

লক্জাপতিত্বে) প্রত্যেক বাঙ্গের উপযোগী একটি আদশ খসড়া আইন প্রণয়ন করবার জন্ত 

একটি কমিটি গঠন করেডিলেন। এই কমিটি কুকি রচিত খসডা আইনটি কেন্দ্রীয় 'আইন- 

মন্ত্রণালয় কতক সংশোপিভ হয়ে এখন এআদশ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল” শামে প্রচারিত ভচ্ছে। 

গ্রন্থাগারের শাবণ সংখা থেকে গ্লেট বুটেনের গ্রঙ্গাগাব আইন বিশেষজ্ঞ এ, আব, হিউইট 

লিখিত ভ্ভারতবর্ষের খিছিন রাজ্যে প্রবি 5 এবং বিবেচনার জন্ঠ রচিত গ্রন্থাগার আইনের 
তুলনামূলক সমালোচন। প্রকাশিন্ধ হন্ডে। সেই আলোচনায় এই “আদশ সাধারণ গ্রন্তাগার 

বিল”-কেও অন্তভূত্তি কথা হয়েছে । 

এখানে “আদশ সাধারণ গ্রন্থাগার বিলেব” প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি উদ্ধত তল । এটিকে 
পুরোপুরি ভাষান্তারত করা হয়নি । 

অন্ধচ্ছেদ ১ সংঙ্ষিপ্ত মাখা, বিস্তৃতি এবং শুচন। | 

অনুচ্ছেদ ২ সংজ্ঞা | 

(১) পুস্তক-_(ক) যে কোন ভাবায় পকাশত প্রত্যেকটি খণ্ড, খণ্ডের প্রতি অংশ এবং 

পুষ্তিক1। 

(খ) পুথকন্ডাবে মুদ্রিত অথবা লিখোগ্রাফ কর] প্রতেকটি স্বপলিপি, 

মানচিত্র, শকৃশ] | 

(গ) সংবাদপত্র, পত্রপত্রিক। এবং অনুরূপ পাঠ্য বস্তু । 

(২) পুষ্তক পরিবেশন--রেফারেন্স পরিবেশন, সাধারণ গ্রন্থাগারের সাস্তদের বই ধার 

দেওয়া, জনসাধারণকে বইয়েব খেজ খবর দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় পুষ্তকাি সংগ্রহ করতে 

সাহাষ্য কর।। 

1878 দার ৪ 
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(৩) বিভাগীয় এ্রন্থাগার-_রাজ্য সরকার পরিচালিত বিন্ভাগীর গ্রন্থাগার । 

(৪) সাধারণ গ্রন্থাগার-_রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থাণ অন্তভুক্তি গ্রন্ঠাগাপ যেখানে সদস্তদের 

কোন চাদ অথবা ফি না দিয়ে পাঠ্যবস্ত্র ব্যবহার করা অথব; ধার নেবার অধিকার থাকবে । 

(৫) রেফারেম্দ পরিবেশন_ গ্রন্থাগার কর্মী কর্তৃক পাঠক অথব] গ্রন্থাগার 

বযবহারকারিদের। 

(৬) আঞ্চপিক ভাবষা--রাঞজ্োর শাঞ্চশিক 'ভাব। অথবা শাধা মমহের মধো বে কোন 

ভাব! । 

(৭) রাঙ্গ্যে-যে বাজো এই আইন প্রথভিত হবে । 

(৮) বৎসর--আথিক বতসর। 

অন্রচ্ছেদ ৩: রাজ্য সরকার কক গ্রন্থাগার বাবস্থার গ্রবতন, বশণ|বেক্গণ এবং উন্নয়ন । 

(১) রাজ্য সরকার রাজোর 5৭ পধাপ গ্রস্থ।গাব বাবস্থাব গ্রবতন, ব্ষণাবেঙণ এবং 

সম্প্রসারণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। 

(২) উপরোক্ত উদ্দেশ্ত সাধনের জ”) রাজ সরকার এয়োজন হলে * 

(ক) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্ত বাজে] প্রকাশিত পুস্তক, মাঞ্চণিক জব অথবা ভাম সশুহের 

পুস্তক, রাজ্যের জনসাধারণ অথবা আঞ্চশিক ভাষ! সম্বন্ধীয় পুস্তক, গাজা সপকাবের প্রকাশণ 

সমূহ, ইংরেজী অথব। অগ্ঠ বৈদেশিক ভাবার প্রতি শিধিলক গ্রন্থ সংগ্রহ এবং থাজে)ব সংখ্যালঘু 

ভডাধা-ভাষীদের ব্যবাবের জন্ত 'আঞ্চপিক ভাষা বাতীনত অন্াঙ। ভাবার ভাবাম প্রকাশিত 

প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ সংগ্রহ অধিকার করতে পারবেশ। 

(খ) বাজা গ্রন্থ/গাত্র ব্যবস্থার মারফত রাজের জনসাধারণের জগ্ড পরাগ সংখাক পুব্তক 

পরিবেশন এবং রেফারেম্ন পরিবেশনের বন্দোবস্ত করবেন। 

(গ) জনসাধারণের হিতার্ে পন্তক ব্যবহ্থারের ব্যাপি সাপন করিবেন । 

(ঘ) গ্রন্থাগার বাণস্যায় আধি“তর পরিমাণে অংশ এ্ুহণে উদ্ধত করবার জন্ট সংশ্কা গঠশ 

করবেন। 

($) সমস্ত সরকাবী ধিদ্দাগ এপং অধীনন্থ বিছাগ সমঠের জঞ পর্যাপ গ্রন্থাগাব খাবস্কার 

প্রবতন করবেন । 

(5) ব্রাজ্যের জন্ত পর্যাপ্ু সংখ।ক গ্রন্থাগারিক স্ষ্টির উদ্দেখ্ে গ্রস্থাগারিক 5] শিক্ষণের 

বন্দোবস্ত করবেন। 

(ছ) রাজোর গ্রন্থাগারিকদেব জঞ্জ াকুরীর উপঘুক্ত শত নির্ধারণ করবেন । 

(ছ) রাজোর সাধারণ গ্রশ্থাগার এবং সাংস্কৃতিক ও শিক্ষীমলক প্রতিষ্ঠান সমহের মধ্যে 

যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর করবেন। 

(ঝ) কার্ধকরী এবং উপযোগী পাঠাবস্তর প্রকাশ করবেন । 

অন্চ্ছেদ ৪ £ শ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার সংস্থা £-- 

রাজ্য সরকার এই দায়িত্ব নিম্নলিখিত সংস্থার মারফত পালন করবেন £ 



(ক) রাজা গ্রন্থাগার কত পক্ষ, 

(খ) কাজ) সাধারণ গ্রগ্তাগার বাধস্ঠ। এবং 

(গ) স৯যোগণ গতিষ্ঠান সমহ | 

অনুচ্ছেদ ৫ 2 বাজ গন্থাগার কতপক্ষ 2 

(১) রা] গ্রগ্থাত!র কতপ্চ (এর পর কেবল “কতৃপক্ষ বলে উল্লেখিত হবে) 

'শম্লিখি ওদের নিয়ে এাঠিও ভবে 2 

(ক) পদাধিক1র বলে £ 

শিক্ষামদ্রী (সভাপতি ), শিক্ষানচিব, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা । রাঁজা গ্স্থাগারিক, 

জেল এঙ্াশার পারব সমহের সঙাপাঁশগণ, বালের |বশ্ববগ্ালর সমঠেপ সভাপতিগণ, 

রাজা সমটি উন্নয়ন বিকাশের আব, খাল) আগার পরিবদের সভাপতি, রাজা গ্রন্থ।গার 

শধিকাবের আধকত (সম্পাদক )। 

(খ) »পাঁকাখ কতক মনশোশীত আধাগার উননধনে অনুগাগী রাজা) (বধানসভার একজন 

সদন) । 

(গ) 'কতৃপর্খেরা এঙাপাতি হনোনাত শনস্থাগাগ [বিশেষজ্ঞ অনখিক চারজণ বেসরকারী 

সদ্য । 

(২) “কতপক্ষা রাজে)র গ্রন্থাগার উন্নতি ও বিকাশ সাধনের জঙ্ত গাঁজা সরকারকে 

প্রয়োজনায় উপদেশ দাঁণ কপবেন। 

(৩) 'কাঙিপঞ্ছ? বংনরে অগ্ততঃ একবার মিলিত হবেন। 

(৭) পদা|ধকার বলে [নিন সদশ্টগন পাঠা অহ) সমস্ত সাশুদের কাঘকাল ৪ বৎসর । 

'অশ্তবতীকালান শুহ) সদস্তপদ মনোয়ন থার। পুরণ কর। হবে। মনোনীত সদস্যের কাধকাল 

নি যান শ্তপাভিষিন্ত হয়েছেন তার কাধকালের অন্ুরদপ হবে। 

(৫) 'কাঠপঙ্ষণ নিজ কম পরিচালশার জগ্ঠ এবং আইনের ধাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 

বিষয় সম্পকে নিরমাখলী প্রণয়ন করতে এবং উপলমি(ত গঠন করতে পারবেন । 

অনুচ্ছেদ » £ স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি । 

(১) “কর্তৃপক্ষ” প্রতিঠঠিও হবাপ একমাসের মধ্যে সভাপতি সদশ্তদের মধ্য থেকে 

মনোনীত ৮ জন সদপ্ বিশিষ্ট স্যায়ী কমিটি গঠন করবেন। এর ভিতর শিক্ষাবিভাগের 
সচিব, রাজ্য গ্রন্থাগার অধিঞ্কারের অধিকৃত এবং রাজ্য গ্রস্থাগারিক, পপাধিকার ধলে 

স্দস্ত হবেন। যেকোন একটি জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের শভাপতিও অন্ঠতম সদস্ত হবেন । 

(২) 'কতৃপক্ষের' সভাপতি স্থায়ী উপণেষ্টা কমিটির একজন সদস্তকে কমিটির সভাপতি 

হিলাবে মনোনীত করবেন। “কর্তপক্ষের? সম্পাদক এই কমিটিরও সম্পাদক হবেন । 

(৩) কোন সদস্তের “কর্তৃপক্ষের” সশ্তপদ খারিজ হলেই সঙ্গে সঙ্গেই স্থায়ী উপদেষ্টা 

কমিটির সদন্তপদও খারিজ হবে। , 

(8) স্থায়ী উপদেষ্ট। পরিষদের কাধ্য হবে £ 



১৪১ আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল [ আশ্বিন 

(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকারকে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সাংগঠনিক বাঁপারে কারিগরা 

উপদেশ দান। 

(থখ) রাজ্যের গ্রশ্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশ সম্প্িত ব্যাপারে 'কার্ঠপক্ষের 

নিকট সুপারিশ কর]। 

অনুচ্ছেদ 7 £ রাজা গ্রন্থাগার অধিকার | 

(১) রাজা শিক্ষাবিভ্ভাগের অধীনে রাজা গ্রন্থাশার অধিকার 'কতপক্ষেক্ মহাকরণ হাব । 

এই আধকারের কাজ হবে £ 

(ক) রাজা সরকারের উন্নয়ন খিল্দাগ € অন্তরূপ বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 

সহায়তায় রাছে)র শ্রস্থাগার সমূহের জশ/ বাংসপ্িক এবং স্বল্প ও দিখ মেয়াদী পরিকল্পনা 

প্রণয়ন করা । 

(খ) রাজ্য গ্রন্থাশার বাণশ্থ।ব অগ্তভূবক্ত গ্রন্থাগার সমহের কাষাখলীর বর্ণনামুলক এবং 

পরিসংখ্যানমূলক বিধরণা গ্রস্ত এবং প্রাকাশ করা। 

(গ) বিভিন্ন পধায়েপ গ্রন্থাগার ক্মীদের শিক্ষার বন্দোবন্ত কর। | 

(ঘ) জেলা, ব্লক এবং রাজ্যের "শগান্ঠ শ্রগ্থাগার সমূহের পারদশন এ উপধেশ দানের 

বন্দোবস্ত করা। 

($) টা] ভিজ্তিক গ্রন্থাগার মগনরহকে সহায়ক অনুদানের পরিকলপন। প্রণয়ন এবং গ্রন্থাগার 

সমূহ পরিদর্শনের বন্দোবস্ত করা । 

(চ) জেলা গ্রগ্থাগার সমূহ এবং জেলার অন্তগত গ্রন্থাগার সমহের কর্মক্ষেত্রের সীমান। 

নির্ধারণ কর] । 

(২) রাজা গ্রস্থাগার অপিকারের 'আধকর্ত। (এর পর শুধুমাত্র অরধিক্তা বলে উল্লেখিত 

হয়েছে) সরকার করৃক্ত নিধুভ্ত হবেন। পদমধাদায় চিনি যুক্ত/সহ শিক্ষা অধিকতার 

সমতুল্য হবেন । 

(৩) রাজ্য গ্রস্থাগার অধিকারে পর্যাপ্ত যোগ্যত! ও শিক্ষ। সম্পন্ন কর্মী থাকবেশ | 

(8) অধিকর্তা নিয়লিখিত কতব[] পালন কর্বেন। 

(ক) তিনি 'কর্তপক্ষের' সমস্ত সঙ এবং “কর্তৃপক্ষ” নিযুক্ত সমস্ত কামটিপ্প সভায় যোগ 

দেবেন। 

(খ) রাজ্য সরকার অশ্মোদিত 'কতপক্ষের সুপারিশগুলি কাঁধকরী করবার দাঁত 

গ্রহণ করবেন । 

(গ) “কর্তৃপক্ষ” কতৃক প্রধাতত নিয়মাবলী অগ্নযায়ী অন্তান্ত সমস্ত কতব্য পালন করবেন। 

(ঘ) রাজ্য সরকার প্রবতিও শিয়মাবলা সাপেক্ষ “কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত প্রত্যেক 

বৎসরের জন্ গৃহীত কর্মস্থচীকে কার্ধকরী করবেন; চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির সহায়ক 

অনুদান "পরিকল্পনা পরিচালনা করবেন; চাদ ভিত্তিক কোন গ্রস্থাগারকে রাজ্য সাধারণ 
গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তভুর্ত করতে পারেন) এবং রাজ্য সাধারণ গ্রস্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে 



১৩৭৯ 1 গ্রন্থাগার ১৪২ 

কোথায় জেলা এবং অন্ঠান্ত গ্রন্থ।গার গ্কাপনেপ স্থান নির্ধারণ করখেশ এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের 

গঠনতন্ত্র এবং উপবিধি অন্ুমোধন করবেন । 

'অনুচ্ছেদ ৮ £ সাধারণ গ্রশ্থাগার বাবশ্যার পাংগঠনিক দূপ | 

বাজ্য সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, পাজ/ শাঞ্চালিক গ্রন্থাগার 

(ক্েবণ মা দ্বিভাষিক পাজো) এবং ব্লক, অঞ্চল/পঞ্চয়েত/পলী এবং চাধান্ডিত্তিক 
গ্রন্থাগারগুলি সহ জপ গ্রপ্। »ার বাখন্দা 'পয়ে গঠিত হবে। 

ভাচ্চছে? ৯5 প্াজ) কেনায় গ্রশ্বথাগাস। 

রাজে)র রাজধানীতে প্াজ। চকন্খীর গ্রন্থাগার অবস্থিত হবে| 

অন্পচ্ছে ১০5 বাজ কেনার পঙ্থাগাণের পস্তক সংশ্রহ | 

(১) রাজো প্রকাশি* পম্তকমমত বাধ্যতামূলক ভাবে জমা দেবার জঞ্ প্রচলিত আইপ 

অন্টযায়ী প্রাণ পুরতক এবং কুন, পািনিনস এবং দাশ মারফত পাপ পুস্তকা।দ |নয়ে গাজা) কেন্দ্রীয 

গ্রন্থাগাগের পুস্তক সংগ্রহ গািত হবে। 

(২) রাজ) কেন্বাএ গ্রন্থাগারের সংশ্রহেধ মো ফিশটা। নাইড, খেক, মাশা6এ। ৮াঁট, 

ইশ.তাহার, আলোক টিএও খাকিবে। 

অন্ুচ্ছের ১১১ পুস্তক সংগহের পঙ্কা | 

(১) রাজ) বিধান সশ্রাপ সচিব বিধাশ স৪। এবং বিধান পরিধদের সমস্ত বিতক এবং 

কাঘবিবরণা সম্বল বাধানো বই বাজ) গ্রগ্কাগ।খিককে ধেবেন। 

(৯) রাঁজ/ সরকার বিভিন্ন বিভাগের অগ্রয়োজনায় পুস্তক।পি বাদ গাজা গ্রন্থাগা্রিক 

কতৃক রাজ্য গগ্কাগারে স্থান পাধার উপশুস্ত বলে [বিবেচিত হয়, তবে বিভাগের গ্রনানগণ এই 

সমস্ত পুন্তক রাজ্য গ্রস্থাগা্িককে দেবেশ। 

(৩) রাজা গ্রন্থাগারিক কেবলমাত্র পুস্তক নিবাচন কামটির উপদেশ অগ্নধাযী রাজ্য 

কেন্দ্রীয় গ্রন্গাগারে জন্ট পুস্তকাদি ক্রয় করছে পারেন । 

অনুচ্ছেদ ১৯ 8 বাজ্য কেন্্ায় গ্রন্থাগারের শিখন বিভাগ ৮ 

(১) রাজা কেক্ত্রীর গ্রন্থাগারের অন্ততঃ পক্ষে ছুটি বিভাগ থাকবে £ রাজা রেফারেন্ন 

গ্রন্থাগার এবং রাজ্য লেনদেন গ্রন্থাগার । 

(২) পাজা রেফারেন্স গ্রন্থাগারের কাযাঁবল। £ 

(ক) ৩নং অনুচ্ছেদের ২নং উপরিভভাগের (ক) ধারায় বণিত প্রতিনিধিমূলক পুস্তক সংগ্রহ 

রক্ষণাবেক্ষণ । 

(খ) মমস্ত পুস্তক এবং কার্ধবিধরণী বিশেষতঃ লোকসভা, রাজা বিধান সা, বিধান 

সভা, পরিষদ? এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাধ্যবিবরণী সংগ্রহ ও £চীসহ সহজলভ্য 

ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। 

(গ) রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রস্থাগার গুলির গ্রগ্থসংগ্রহের ইউনিয়ন 

ক্যাটালগ রক্ষণাবেক্ষণ করা । 
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(ঘ) পঙ্ডিতব্যক্তি এবং গবেষণা কর্মীদের ব্যবহারের জন্য বিশেষ গ্রন্থপজী সহ অত্যান্ত 

গ্রন্থপঞ্জী সংকলন এবং আঞ্চলিক ভাষায় কার্ধকর স্থচী এবং গ্রন্থপঞ্জী সংকলন। 

(উ) বিভাগীঞ এবং গবেষণা গ্রন্থ(গারের সহযোগিতার প্রতিষ্ঠান, গোটা এবং উচ্চমানের 

পঠন-পাঠন এবং গবেষণায় শিষুক্ত খাক্তিদের পুস্তক এবং গ্রন্থপঞী সরবরাহ করা । 

(চ) শিশুদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবতন ও উন্নয়ন কর|। 

(ছ) গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং পুস্তক 'প্রদশনীর আরোজন করা । 

(জ) জেলাগ্রন্থাগারিক এবং পাঙ্জোর অন্তান্ঠ গ্রন্থাগারিকদের কারিগরি সাহাষ্য দান 

এবং সংব।দ সরবরাহ করা । 

(ঝ) পুস্তক আদাণ-প্রদান কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা-_রাজোর মধো এবং পাজোর বাইরে 

( ভারতবর্ষের বাইরে নয় ) শাগ্ঃগ্রন্থাগ!র পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থী করা । 

(ঞ) রাজ্ো বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিশেষতঃ সাধারণ গ্রন্থাগ!রের [ধবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ 

কর]। 

(৩) রাজা রেফারেন্স গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারের বাইখে খাবহরের জন্য কোন পুক্ঠকাদি 

পার নিতে পারবে না। 

(৪) রাজ্য লেনদেন গ্রন্থাগারের কাধবণা। £ 

(ক) বাড়ীতে ব্যবহারের জগ্ত রাজ্যের রাঈধানীর অধিবা।পদের পুস্তক ধার দেঁওয়। | 

(খ) রাজধানীর সমস্ত সাধারণ গ্রন্থ!গাের তত্বাবধান করা । 

(গ) সময়ে সময়ে জেল। গ্রন্থথগারকে পুস্তক দিয়ে মাহায) কর]। 

(ঘ) সাংস্কতিক। শিক্ষামণক এবং জণমগপ প্রতিগন গুপিকে পুস্তক সরবরাহ করা। 

(চ) উপযুক্ত কোন অনুষ্ঠান উপপঞক্ষে পৃন্তক প্রদননীর আধে!জন করা । 

(ছ) নিজ পুস্তক সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রচার কর|। 

(জ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত [বববণী এবং রচন] প্রকাশ করা । 

অনুচ্ছেদে ১৩ £ রাজ্য গ্রন্থাগারিক £ 

(১) পাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভাবপ্রাপ্ত কথ্কর্তা রাজ) গ্রন্থাগারিক নামে অভিহিত 

হবেন। 

(২) রাজ্য সরকার রাজ্য এন্(গারিক শিষুক্ত করবেন । 

(৩) রাজ্য গ্রস্থাগারিক-- 

(ক) রাজা কেক্দ্ৰীয় গ্রন্থাগাগের সমস্ত [খ্ভাগের পরিচালন।র দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, 

(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রস্থাগাবের পুস্তক সংগ্র, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্ত অনুমোদিত 

কাধবলী পরিচালনা করবেন । 

(গ) কারিগরি বিষয়ে কত পক্ষকে পরামশ দিবেন। 

(ঘ) অধিকর্তার নিকট পূর্ববর্তী মাধিক বৎসরের গ্রন্থাগারের কাধ্যবিবরণী পেশ 

করবেন। এই বিবরণীতে রাজ্য কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার খাতে আয় এবং ব্যয়ের একটা বিশদ 
হিসাব অন্তরভূস্ত থাকবে। 
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(ঙ) বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রন্থাগারিকতা শিঞ্ষণের আয়োজন, পরিচালন! এবং তত্বাবধান 

করবেন। 

(8) রাজ্য টিলা অধিকর্তার অধীনন্থ কর্মচারী হবেন । 

(৫) রাজ্য গ্রস্থাগারিক কেন্ত্রীয় গ্রগ্তাগার পরিচালনার জন্য কারিগর এবং সাধাও” 

কমিদের সাহাষ্য পাবেন । 

শন্রচ্ছেদ 2১৪ জেল গ্রশ্থ।গার বাবস্তা ৭ 

(১) জেলার বিশেষ5ঃ পল্লী অঞ্চলেন অধিবাসিদের পুস্তক সপবরাহের জঙ্গ একটি 

স্থসংবদ্ধ ব্যবস্থা নিয়ে জেল। গ্রন্থাগার বাবস্থা গঠিত হবে । 

(২) জেলা গ্রন্থাগ!র ব্যবস্থায় নিয়লিখিত পর্যায়ের গন্থাগাব নিয়ে গঠিত হবে। 

(ক) জেলা গ্রন্থাগার, মিউনিসিপা।ল/নগব/শহর গ্রন্থাগার, ব্রক গ্রন্থাগার, অঞ্চল/পঞ্চায়েত 

এন্থাগার, পল্লী গ্রগ্াগার, ক্ষুদ্রায়তন পুস্তক-পরিবণেশন কেন্ত্র। 

অনুচ্ছেদ ৮৫ 2 জেলা গ্রন্থাগারের কাধাবলী 2 

(১) জেল] গ্রন্থাগারের কাধ নিয়রূপ হবে : 

(ক) জেলা মধ্যে রেফাবেন্স এ গ্রন্থপঞ্জা মববরাহ । 

(খ) গ্রন্থাগারটি অবস্থিত তথাকার পৌব কমিটি । পৌরসন্ডার সদস্তাদের জন্ত বিশেষ 

রেফারেন্স পরিবেশন! 

(গ) চাব্রগোষ্ঠী পাঠচক্র এবং অন্যান্য ।শঙ্গ!মলক গোগাধের বিশেষ সাহাষয | 

(ঘ) শাখা গ্রন্থাণার* ন্রামামান গ্রন্থাগার পরিবেশন কেন্দ্র স্তাপন করে শহর এবং 

পল্পী অঞ্চলে গ্রন্থগাল বাবস্থার সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন বুক অগ্ঠান্ত গ্রন্থাস।|লের মারফত 

অনুরূপ ববাস্থা অবলম্বন । 

(উ) ব্রক গ্রন্থাগাবে উপমৃক্ত পুস্তক সরবরাহ | 

(চা অধিকতার নিদেশ অন্বযায়ী টাদ। দ্দিত্তিন্চ গ্রন্থাগারগুলির সহযোগি এবং সাহাষা 

দান । 

(ছ) জনসাধারণকে গ্রগ্থাগারমুখী করবার জঙ্য অগ্ান্ত প্রতিষ্ঠান এবং গোষ্টীসমূহ 

বিশেষতঃ সমাজ শিক্ষামপক প্রতিষ্টান € কমীদের সাথে সহযোগিতা । 

(জ) জেলার গ্রন্থাগারিকগণ এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার কমীদের সম্মেলন, শিবির 

এবং আজোচন। চক্রের আয়োজন কর। 

(ঝ) সংক্ষিপ্ত কোন মারফত গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদদান। 

অনুচ্ছেদ ১৬2 জেল গ্রন্থাগার কমিটি £-- 

(১) রাজ্যেব প্রত্যেকটি জেলা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য “কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলী 

অন্গযায়ী একটি করে জেলা গ্রন্থাগার ক মিটি স্কাপিত হবে। 

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি জেল! গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্পাদন করবার জন্য 

করপপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ নিজ নিজ কর্ম পগ্থচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন । 

(৩) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির কাজ নিয়রূপ হবে £ 
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(ক) জেল! গ্রন্থাগার এবং অন্থান্ গ্রস্থাগারগুলির কারের তত্বাবধান । 

(খ) শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন । 

(গ) জেল! গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত গ্রায়োগনীয় সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন । 

(ঘ) কর্তৃপক্ষ প্রণীত নিয়মাবলী মন্ুযায়ী জেলা গ্রন্থাগাবের জন্য কর্মী নিয়োগ । 

($) জেল। গ্রন্থাগারেব জন্ত পুস্তক, ফিল, প্েবর্ড, মাসবাবপত্ত এবং ভ্রাম্যমান 

গন্থাগারের জন্ত গাভী ক্রয়ের বন্দোবস্ত করা। 

(চ) জমি আথব। 'অন্তান্ত সম্পর্ডি সংগ্রহ, ক্রয় অথব। ভাড়। নেওরা এবং গহ 

নিমাণ, পরিবর্তন, মেবামত মথবা সন্প্রস/৫ণ কব। এবং এই গৃহকে প্ররোজনায আসবাবপত্র 

দিয়ে সজ্জিত করা । 

(ছ) এই আইনে বিবেচিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্থে দান 

গ্রহণ । 

(জ) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সম্মেলন এবং প্রদশনীর সংগঠন অথবা অংশ গ্রহণ: এই 

সমস্ত সম্মেলন এবং প্রদর্শনীর জন্য সঙ্গত পরিমাণ অর্থবায় এবং এই সম্মেলন ও প্রদর্শনীতে 

অংশ গ্রহণের জগ্ঠা প্রতিনিধি প্রেরণ। 

(ঝ) জেল! গ্রন্থাগার ব্যবার শ্রন্তভুক্ত গ্রন্থাগার গ্ুৃহসমহে বক্তৃতা এবং শিক্ষামূলক 

কার্যক্রমের জন্ত স্থান প্রদান । 

(ঞ) জেল! গন্বাগার তহবিল পরিচালন] । 

(ট) গ্রস্থগার উক্ত রাখবার সময় নির্ধারণ ং এই সম্য কণঠপক্ষ নির্ধারিত নানতম 

টনিক কার্কাল অপেক্ষা কম হবে না। 

(9) নিজ এলাকায় শাখা গ্রন্থাগার, ভ্রামামাণ গ্রন্থাগার, পরিবেশন কেন্দ্র স্থাপন এবং 

ডাক মারফত গ্রন্থ সরবরাভের ম'ধামে গ্রন্থাগার বাবস্থার বিস্তৃতি সাধন । 

(৩) কোন বিষয় জেলা! গ্রন্থাগার কমিটি অথবা অন্য কোন গ্রন্থাগার কমির্টি এক্কিয়ারভু 

কিন! এই প্রশ্নে--এই ব্ষিয়ে কতপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ) হবে । 
(৪) সভাপতির ইচ্ছা অন্বযার়ী। জেলা গ্রন্থাগার কমিটির সভা আহত হবে ক 

বৎসরে চারবার সভা হওয়া বাঞ্চণীয় । 

(৫) জেল! গ্রন্থাগার কমা জেলার শামে একটি যৌথ -সংস্থ। হিসাবে গঠিত হবে। 

এই কমিটির সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, বিএম এবং অগ্ঠেপ্প সাথে চুক্কি সম্পাদন করবাগ 

ক্ষমতা থাকবে । এই নামে কাঁমটি অন্টেকন বিরুদ্ধে মামল। দায়ের করতে 

পারবেন এবং কমিটির বিরুদ্ধে এই পামেই অগ্তকে মামল। দায়ের করতে হবে। এই সমস্ত 

অধিকার ও ক্ষমতা “কমনসীল” পরবর্তী কমিটির উপর স্থায়ী উত্তরাধিকার শ্বত্রে বর্তাবে। 

অনুচ্ছেদ ১৭ £ নগর এবং গ্রন্থাগার কমিটি £-- 

(১) এক লক্ষের অধিক আধবাসপী সমন্বিত নগরে নগর গ্রন্থগার কমিটি এবং এক 

লক্ষের অনধিক অধিবাসী সমন্বিত শহরে শহর গ্রস্থাগা কমিটি থাকবে। এই কমিটি 

জেলা গ্রন্থাগার ক মিটি প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে গঠিত হবে । 



১৩৭০ ] আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল ১৪৫ (ক) 
(২) নগর এবং শহর কমিটির কার্যাবলী মোটামুটি নিজ নিজ এক্কিয়ারের মধ্যে জেলা 

গ্রন্থাগার কমিটির অনুরূপ হবে । 

(৩) জেল! গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে নগর এবং শহর কমিট নিজ 
নিজ কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন | 

অনুচ্ছেদ ১৮ £ ব্লক লাইব্রেরী কমিটি £₹-_ 

(১) প্রত্যেকটি ব্লক গ্রন্থাগারের জন্য একটি করিয়৷ ব্রক গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হবে 
এই কমিটিব গঠনতন্ত্র এবং কার্ধক্রম জেলা! গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে । 

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে রক লাইব্রেরী কমিটি নি নিজ কাধ 
পরিচালনার জদ্ নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন। 

অন্থচ্ছেদ ১৯: অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি £-- 

(১) প্রত্যেক অঞ্চল/পঞ্চায়েত গ্রন্থাগারের জন্ত একটি করে অঞ্চল/পথশয়েত গ্রন্থাগার 

কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটির গঠননন্ধ এবং কার্ধক্রম জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক 
নির্ধারিত হবে। 

(২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি নিজ নিজ 
কার্য পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন । 

অনুচ্ছেদ ২০: সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থার কমিবুন্দ £-_ 

(১) রাজ্য সরকার রাজ্য শিক্ষা বিভাগেব কগিদের অন্ভনপ রাজ্য গ্রন্থাগার কমিদের পদ 
সৃষ্টি করবেন এবং এই সমস্ত কগিবুন্দের যোগ্যতা এবং চাকুরীর অন্ান্ত শর্তাদি নির্ধারণ 
কর্বেন। 

(২) 'কতৃপক্ষ' গঠিত হবার এক বংসরের মধ্যেই বিভিন্ন পর্ধায্ের গ্রন্থাগার কমিদের 
চাকুরীর নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে হবে। 

(৩) কোন গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির দায়িত্বভার গ্রহণ করবার জন্য 
জামানত দিতে হবে না। অবহেল! অথব! অসাধুতা প্রামাণিত না হলে হারানো! বা ক্ষতিগ্রস্ত 
পুস্তকের মৃল্যও দিতে হবে না। 

অনুচ্ছেদ ২১2 সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা--অর্থ £-- 

(১) রাজ্যে তিন রকমের গ্রন্থাগার তহবিল থাঁকবে--রাজ্যে গ্রন্থাগার তহবিল, জেলা 

গ্রন্থাগার তহবিল, নগর, শহর অথব| ব্লক গ্রন্থাগার তহবিল। 

(২) রাজ্যে গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জম। পড়বে। 

(ক) রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের'জন্ত রাজ্য সরকার প্রদত্ত অর্থ । 

(খ) কেন্দ্রীয় সরকাৰ প্রদত্ত অর্থ । 

(গ) কেনি বিশেষ উদ্দেস্তে কেন্দ্রীয় ব| রাঁঙ্য সরকার প্রদত্ত অর্থ ' 
২ 



১৪৬ গ্রন্থাগার আশ্বিন 

(ঘ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিয়মাবলী অনুসারে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ। 

(ঙ) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নতির নিমিত্ত প্রাণ্ড দান। 

(৩) জেলা গ্রন্থাগার তহবিলে নিগ্নলিখিত অর্থ জমা পড়বে £ 

(ক) রাজ্য গ্রন্াগার তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ। এই অর্থ এ জেলায় গ্রস্থাগার কর 

হিসাবে আদায়ীরুত অর্থ থেকে কোনক্রমে কম হবে না। 

(খ) কোন বিশেষ উদ্দেগ্র সাধনের নিমিত্ত জেণ। গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক বিশেষ সাহাধ্য | 

(গ) জেলা গ্রন্থাগারের নিরমাবলী অসুনারে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ। 

(ঘ) জেলার গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়নের জন্ত প্রাপ্ত দান। 

($) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কক গৃহীত খণ। 

(৪) নগর, শহর এবং বুক গ্রন্থাগার তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা পড়বে £ 

(ক) নগর, শহর অথবা ব্রকের এলাকার মধ্যে গ্রন্থাগার কর হিসাবে আদায়ীকৃত 

লমন্ত অর্থ। 

(খ) কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত সাধনের নিমিত্ত জেলা গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ । 
(গ) নগর অথবা শহর গ্রন্থাগার এর নিয়মাবলী অনুযায়ী আদায়ীকৃত অর্থ । 

(ও) নগর, শহর অথবা ব্ক গ্রন্থাগার সমূহের উন্নয়নের জন্ত প্রাপ্ত দান। 

(চ) নগর গ্রন্থাগার কমিটি কর্তৃক গৃহীত ধাণ। 

অন্থচ্ছে্দ ২২ ঃ গ্রন্থাগার কর £-- 

জেলার প্রতিটি স্থা়ত্বশামনমূলক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ এলাকায় সম্পত্তিকরের উপর 

টাক প্রতি অন্যুন ৬নয়া পয়স! (রাজ্য সরকারের সরকারী গেজেট ) বিজ্ঞাপিত, 

এবং নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর ধার্য করবেন এবং সম্পত্তি করের সহিত 

একত্রে অথব! সম্পত্তির কর হিসাবে আদায় করখেন। আদায়ীকৃত অর্থ কিছু বাদ না দিয়ে 

এলাকা অনুযায়ী নগর, শহর অথব৷ ব্লক গ্রন্থগার কমিটিকে অর্পণ করবেন। 

অনুচ্ছেদ ২৩ £ কমিটির খপ গ্রহণ করবার ক্ষমতা £_- 

(১) ব্লক অথবা শহর গ্রন্থাগার কমিটি জেলা গ্রন্থাগার কমিটির অনুমোদনক্রমে গ্রন্থাগার 

তহবিল জমানত রেখে গ্রন্থাগারের জন্য জমি, গৃহ এবং আনবাব পত্র ক্রয়ের জন্য খণ করতে 

পারবেন। জেল! কমিটি অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন, এই অর্থের পরিমাণ গ্রন্থাগার 

কর হিসাবে আদায়ীককৃত এক বৎসরে অর্থের পাচ গুণের বেশী হতে পারবেন । 

(২) অন্ুরপ ভাবে 'কতৃপিক্ষের অনুমোদনক্রমে জেলা অথবা নগর গ্রন্থাগার কমিটি 
খণ গ্রহণ করতে পারবেন । “কতৃপিক্ষ' অনুরূপ ভাবে ধণের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেবেন। 

অনুচ্ছেদ ২৪ £ লাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা--জনসাঁধারণ কর্তৃক ব্যবহার £-- 

রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনার জন্ত কতৃপক্ষের অনুমোদন ক্রমে অধিকর্তা আদর্শ 

নিয়মাবলী গুণয়ন করবেন । 



১৩৭০ | আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার বিল ১৪৭ 

অনুচ্ছেদ ২৫ £ রাজ্যগ্রস্থাগার পরিষ্দ_-সহযোগী প্রতিষ্ঠান £ 

(১) কতৃপক্ষ রাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে স্বীকৃতি দেবেন। এই 
পরিষদের গঠনতন্ত্র কতৃপক্ষ” কতৃকি অন্ুমে।দিত হবে। 

(২) অধিকত। রাজ্োর গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগ।রিক সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিশেষতঃ গ্রন্থাগার 

আইন, গ্রস্থাগারিকদের চাকুরীর শর্ত, গ্রস্থাগার কর্মীদের শিক্ষা এবং পুস্তক ব্যবসায় সংক্রান্ত 
নিয়মাবলী সম্পকিত বিষয়ে রাজ] গ্রন্থগার পণ্ষদের পক্ষে আলোচন! করবেশ। 

(৩) গ্রন্থাগার ও গ্রস্থাগারিক সম্পক্ত কোন গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য গ্রন্থাগার পগ্ষি? 

অধিকর্তার নিকট মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবেন, যদি প্রয়োজন মনে হয় অধিকর্তা 

এই সমস্ত বিষয়ে যথাযথভাবে বিবেচনা করবেন অথবা তিনি রাজ্য গ্রস্থাগাপ পরিষদের 

অনুরোধ ক্রমে বিবেচনার জন্ 'কতৃপিক্ষের" নিকট উপস্থাপিত করবেন। 

(8) রাজ্য সরকার নিম়শিখত কমঞ্চচা বপার়ণের জন) রাজ্য গ্রন্থাশ|র পরিষদকে 

যথাযোগ) অর্থ সাহাষ্য কববেন। 

(ক) রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগ(ব খ্যবস্থ! এখং এর শ্ুযোগ শবিধা সম্বন্ধে জনসাধারণকে 

সচেন্তন করা। 

(খ) গ্রন্থাগার সম্পকিত পুস্তকাদি রচনা । 
(গ) গ্রন্থাগার কমীদের শিক্ষ।র ব্যবস্থ। কর । 

($) রাজ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়তা জগ্ঃ বিভিন্ন সাংস্কতিক ও শিক্ষামূলক 
প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা | 

(9) গ্রন্থাগার সম্পর্কে আলোটন। মভ।, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী আয়োজন । 

অনুচ্ছেদ ২৬ ৫ নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা 2-- 

গ্রই আইনের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করবার জন্ বিশেষতঃ 'কতৃপিক্ষের' স্থপারিশ সমুহ কাঁধকরী 
করবার জন্য রাজ) সরকার নিয়মাবলী প্রণয়ন করে সরকারী গেজেটে বিজ্ঞাপিত করবেন । 

রা সর ররর পাট 
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বিধি, খগডা ৫ গুগারিশগুলির ঢুলনামুন্নক ধিচার 
এ, আর. হিউইট 

( পুব প্রকাশিতের পর ) 

অর্থ-_ 

ম!দ্রাজ আইনে সম্পত্তি কর অথবা গুহ করের উপর টাক] প্রতি ৬ পাই হারে অতিবিভ্ত' 

কর গ্র্থ/গার-কর হিসাবে ধান করিবার ব্যবস্থা আছে। পুর্বে সরকারের "অনুমতি গ্রহণ 

করিয়া এই হার বধিত কর। যাইবে। প্রত্যেঞ গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ একটি করিয়া গ্রচ্াগার 

তইবিল পরিচাপনা করিবেন। এই তহবিলে গ্রন্থাগার কর সরকারী অর্থ সাহায) এবং অন্তান্ত 

সুত্রে প্রাপ্ত অর্থ জমা পড়িবে । আইনের বিধান অন্নসারে সরকার এই গ্রন্থাগার তহবিল সমূহে 

( মাদ্রাজ সহর ব্যতীত ) অর্থ দান করিবেন। ইহার পরিমাণ আদায়ীকৃত কর অপেক্ষা কম 

হইবে না। পরীক্ষার জগ্ত হিসাপত্র উন্ুক্ত রাখিতে হইবে, হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইবে 
এবং অধিকতাঁর নিকট বাৎসরিক সম্ভাব) হিসাব পেশ করিতে হইবে । আইনের বিধান 

ব্যতীত গ্রস্থাগার সমূহে যে সরকারী সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে, অধিকর্তা তাহার একটি 

নিবন্ধগ্রস্থ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । এককালীন এবং বই বাধাই, কমীদের বেতন, দপ্ডুর 

পরিচালন! ব্যয় বাবদ পৌনঃপুনিক সাহাষ্য লাভ করবার যোৌগ)তা নির্ধারণ করিবেন। সরকার 

কর্তৃক এই উভয়বিধ সাহাধ্যের পরিমাণ প্রক্ুত ব্যয়ের অনুপাতে স্থিরীককৃত হবে। 
হায়পারাবাদ আইনে স্থানীয় গ্রস্থাগার কতৃপিক্সেগ নিজ নিজ এলাকায় সম্পত্তিকর অথবা 

গৃহকরের উপর টাক] প্রতি ৬ পাই হারে অন্তিরিক্ত কর ধার্য করিবাগ ক্ষমতা ছিল। 

সরকারের অন্থমতি আরমে এই করের হার বুদ্ধি করা যাইত । এই কর হইতে আদায়ীরুত অর্থ 

এবং অন্যান্ত রাজস্ব স্থানীয় গ্রন্থাগার তহবিলে জম!,পড়িত । আইনের বিধান অনুযায়ী সরকার 

এই তহবিলে অর্থ সাহায্য করিতেন, ইহার পরিমাণ আদায়ীকৃত অর্থ অপেক্ষা কম হইত 

না। পরীক্ষা জন্ত হিসাবপত্র উনদুস্ত রাখিতে হইত এবং হিসাব পরীক্ষা করাইতে হইত। 

গ্ন্থাগারসমৃছকে আধিক সাহায্য দানের নিমিত্ত বিধান এবং এই সমস্ত গ্রস্থাগাঁরের মান সম্বন্ধে 

নিয়মাবলী প্রণয়ণ করবার ক্ষমত। সরকারের থাকিবে। 
অন্ধ গ্রদদেশের আইনে প্রত্যেকটি স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের সম্পত্তি কর অথবা! গৃহকরের 

উপর টাক প্রতি & নয়া পয়সা হারে অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর হিসাবে ধার্য করিবার 

ক্ষমতা আছে । এই করের হার ৮ নয়া পয়সা পর্যন্ত বধিত করা যাইবে । আদায়ীককত অর্থ 

রস্থাগার কতৃপক্ষের হাতে দিতে হইবে এবং তাহা গ্রস্থাগার তহবিলে জমা পড়িবে । সরকার 
এই ভহুবিলে অর্থ সাহাষ্য করিবেন. ইহাদ্স পরিমাণ আরদায়ীরুত অর্থ অপেক্ষা কম হইবে না 
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মাদ্রাজ আইনের বিধানের অনুরূপ কয়েক ধরণের শ্রস্থাগারকে আথিক সাহাধ্য প্রদান 
করিবার ব্যবস্থাও আছে। অধিকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত প্রকৃত বায়ের অনুপাতে এককালীন 

এবং পৌন:পুনিক ব্যয়ের নিমিত্ত গ্রস্থাগার তহবিল হইতে কয়েক ধরণের গ্রস্থাগারকে আধিক 
সাহায্য দান করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গ্রস্থাগারের কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হইয়াছে। 

পশ্চিম বঙ্গের খসড়া আইনের সঙ্গে উপরোক্ত আইন লমূছের পার্থক্য আছে। সরকার 
এবং রাজ্য কর্তৃপক্ষের পূর্ব সম্মতি গ্রহণ করিয়া স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ সম্পত্তি এবং গৃহকরের 

উপর অতিরিক্ত কর গ্রন্থাগার কর হিসাবে ধার্ধ করিবেন। ইহা সরকার নির্ধারিত হারের কম 

হইবে। রাজ্য গ্রন্থাগার কর্তুপক্ষের শিয়মাঁথলী প্রণয়ন করিয়া প্রতোক বৎসর গ্রস্থাগাঁর 

কর্তৃপক্ষকে পূর্ববর্তী বৎসরে আদায়ীকত স্থানীয় গ্রস্থাগার করের অনুন তিন গুণ অর্থ সাহায্য 
করিধেন। জমি এবং গৃহ সংগুহ, আসবাবপত্র এবং প্রাথমিক গ্রন্থ সংগ্রহ ক্রয়ের এবং কোন 

বিশেষ উদ্দেগ্ে গ্রন্থাগার কর্টপক্গকে অর্থ সাহাদ্য করিবেন। বৃত্তিকুশপী গ্রন্থাগারিকদের 

শিক্ষণের জন্তঠ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাণয়ের জন অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। 

গ্রন্থাগার কর, সাহায্য এবং অন্যান্ত সুত্র হইতে উপাজিত অর্গ গ্রন্থগার তহবিলে 

জম! পড়িবে । এই খসড়ায় প্রথম স্থানীর গ্রন্থাগার কতৃপক্ষকে খণ গ্রহণ কবিবার ক্ষমতা 

দেওয়া হইয়াছে। আইনের বিধান অনুযায়ী গ্রণীত নিয়মাবলী জআনুসারে “কতৃপক্ষ হিসাব 

পত্র রক্ষা করিবেন এবং এই হিসাব পত্রকে পরীক্ষা করা হইবে। 

সিন্হা কমিটির সুপারিশ অনুসারে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্খ সরকারের এবং সরকারী 

তহবিল হইতে গ্রন্থাগার কর ও সাহাঁযো এই ছুই রকম উপায়ের অর্খের বন্দোবস্ত করিতে 

হইবে। অন্থমোদিত কয়ের হার হইল সম্পন্ভির কয়ের উপর টাঞ্চ প্রতি ৬ নয়া পয়সা । 

স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ক্রমে এই হারেধ পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইবে । 

সরকারী মাহায্যের পরিমাণ আদায়ীকৃত অর্চের সমান হইবে এবং ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। 

তিনগুণ হইবে বলিয়া স্থুপারিশ করা হইয়াছে । কয়েকটি গ্রন্থাগার তহবিল মন্বন্ধে স্রপারিশ 

করা হইয়াছে । শহর অঞ্চলে আদায়ীকুত অর্থথার! পৌর গ্রন্থাগার তহবিল এবং ব্রক অঞ্চলের 
অর্থ দ্বারা বক গ্রন্থাগার তহবিল গঠিত হইবে। সরকারী সাহায্য কোথায় যাইবে এ সম্বন্ধে 

খুব পরিফাঁরভাবে সুপারিশ নাই। যেমন র1জ্য সরকার প্রতিটি পৌর এবং ব্লক তহবিলে 
করের সমপরিমাণ অর্থ দিবেন কিন্তু অন্ঠত্র বল! হইয়াছে ষে কোন একটি জেলার পৌর এবং 
ব্রক তহবিলে জম! পড়িবে ৷ এই বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন । স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসিত 

প্রতিষ্টান এবং পঞ্চায়েত কতক কর ধার্ধা হইবে বলিয়া সুপারিশ করা হইয়াছে। রাজ্য 

সরকারের সাহাধ্য হয় পগদ অর্থে অথবা কর্মচারীদের বেতন মারফত অথবা উভয় উপায়ে 

দিবার একটি অদ্ভুত স্থপারিশ আছে। যদি ব্মান টাদা ভিতিক গ্রন্থাগারগুলি শতকরা ২৫ 

ভাগ বিনা টাদার সদস্ত গ্রহণ করে, তবে সরকা'র তাহাদের আধিক সাহায্য দিবেন। 

কেরেলায় প্রত্যেক স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ গৃহ এবং ভূ-সম্পত্তির কর সংক্রান্ত 

আইনান্থসারে যথাক্রমে শহরাঁঞ্চলে গৃহকরের উপর এবং পল্লী অঞ্চলে ভূ-সম্পত্তির উপর 
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অতিরিস্তর কর ধার্য করবেন। এই করের হার উক্ত কর সমূহের শতকর1 ৫ ভাগ হইবে 
অথবা গ্ৃহকরের শতকরা ৫ ভাগ এবং ভূলম্পত্তি করের শতকর। ২ ভাগ হইবে। সরকারের 

অস্মতিক্রমে এ কর বৃদ্ধি করা যাইবে । অন্তান্ত ব্যবস্থার মধ্যে আছে স্থাপীর গ্রন্থাগার তহবিল 

রক্ষণাবেক্ষণের নিয়মান্ূলসারে হিসাব পত্র রক্ষা করা এবং পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা। 

গ্রন্থাগার তহবিলে গ্রন্থাগার কর, সাহাষ্য এবং অস্থান্ত উপার্জন জম! পড়িবে, সরকারের 

অনুমোদনক্রমে স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষকে খণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। 

সরকারী সাহাষ) সম্বন্ধে খসড়ার কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে। যদি ভূসম্পন্তি করের উপর 

শতকর! ৫ টাক] হারে অতিরিক্ত কর ধা কর। হয়, ভবে কর্মচারীর বেতন বাবদ প্রত্যেক 

গ্রন্থাগার করতৃপিক্ষকে বাধিক সাহায্যের পরিমাণ সমাণ হইব। অথব! সরকার সমস্ত অর্থ 

রাজ্য গ্রন্থাগারের ভহবিলে জম] রাখিয়৷ তাহা সমস্ত গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের অধীনম্থ কর্মচারীদের 

বেঙন বাদ ব্যয় করিবেন । যদি ভূসম্পত্তি করের উপর শতকরা ২ টাকা হারে অতিরিক্ত 

কর ধার্ধ্য হয়, তবে পাঠযবস্তর এবং গ্ঠান্ত দ্রব্যাদ ক্রয় বাবদ পৌনঃপুনিক ব্যয় নির্বাহের জন্ত 
আদায়াকৃত করের সমপরিমাণ বাধিক স|হাঁধ্য এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ করের দ্বিগুণ 

অর্থ দেওয়া হইবে । আর একটি বিকল্প বাবস্থার সুপারিশ করা হইয়াছে যে বদি অতিরিক্ত 

পরিমাণ শতক! * টাক। হয় তবে কর্মচারীদের বেতন বাবদ প্রদেয় সাহায্য রাজ্য গ্রন্থাগার 
তহবিলে জম রা।খয়। ত|হ। সমস্ত স্থানীয় গ্রন্থাগার কতৃপক্ষের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন 

বায় করা হইবে। এই স্থপারিশগুণি পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত এবং গ্রস্থাগার শিক্ষণের জন্ত 

অর্থ নাহাযোর সুপারিশ ও করা হইয়াছে । 

দিল্লীর খসড়ায় ' প্রত্যেক স্থানীয় স্বায়ভ্বশাসিত সংস্থা সম্পত্তি করের উপর টাকা প্রতি 

অন্যন ৬ নয়! পয্মসা হারে শ্রন্থাগার কর ধা করিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। গ্রন্থাগার 

কমিটির সহিত চুক্তি সাপেক্ষ এই করের হার বধিত করা চলিবে । স্থপারিশে জেল! গ্রন্থাগার 

তহবিল স্ষ্ট করিবার কথা বল। হইয়াছে । এই তহবিলে রাগ] গ্রন্থাগার তহবিল হইতে 

সাহাষ) এবং অন্ঠান্ত উপাজন জমা হইবে । এই সাহাযোর পরিমাণ জেলায় অন্যান উপাজন 
সহ আদাম়ীরুত কর অপেক্ষা কম হইবে শা। নগর, শহর এবং ব্রক গ্রন্থাগার তহবিল 
গঠনেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই তহবিলে আদাযীকত কর এবং জেলা গ্রন্থাগার কমিটি 

প্রদত্ত বিশেষ সাহায্য সহ সমস্ত অর্থ জমা পড়িবে। কিন্তু সরকার কর্তৃক প্রদের 

সমপরিমাণ অর্থ সাহায্যের কথা নাই । মনে হয় এই অর্থ জেলা তহবিলেই থাকিবে । জেলা 

গ্রন্থাগার কমিটির অন্মোদপক্রমে বক এবং নগর গ্রন্থাগারের কমিট এবং রাজ্য গ্রন্থাগার 

কতভৃপিক্ষের অনুমোদন ক্রমে জেলা এবং নগর গ্রন্থাগার কমিটির সীমাবদ্ধভাবে খণ গ্রহণের 

ক্ষমতা থাকিবে। এই খসড়ায় হিসাব রক্ষা! এবং পরীক্ষা! করিবার ব্যবস্থ! নাই। 
ক্রমশঃ 



শ্রীযোগেশচজ্জ বাগল 

মুদ্রণ-শি্ধের ইতিকথ। 

ধাতুনিমিত খুচরা টাইপে ছাপার কাজ আর্ত হইবার পর অতি ভ্রুত ইউরোপের 

বিভিন্ন দেশে মুদ্রণ-শিল্প ছড়াইয়া পড়ে। নবাবিষ্কত আমেরিকার মেক্সিকোয় মুদ্রণালয় 

প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে পুস্তকাদিও ছাপ। শুক হয়। শতান্দীকালের মধ্যে এই 
শিল্পটির নুদূর প্রসাঁরী সফলের বিষয়৪ বিশেষভাবে অনুভূত হইতে থাকে । গ্রন্থ মুদ্রণের 

মধ্যেই ইহা সার্থকতা লাভ করে বটে, তবে ইহাকে ভিত্তি করিয়া আরও বিবিধ শিল্পের 

আবির্ভাব ঘটে; আর ইহার দ্বারা মনুষ্য সমাজের খুবই উপকার সাধিত হয়। 

গ্রন্থের মুদ্রণপারিপাটা, রূপস্জ্জ।, প্রকাশনা, প্রচার, বিক্রয় প্রভৃতি উপলক্ষে করিয়া ক্রমে 

ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের শিল্প ও ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। মুদ্রণ-শিল্প ইহার কোন কোনটির 

জনক, আবার কোন কোনটির ধাত্রী এইরূপ বলা যাইতে পারে । 

মধ্যথুগে ধর্মক্ষেত্রে যেমন পোপ, ভাষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে তেমনি ছিল লাটিনের একাধিপত্য। 

প্রথম দিকের পোপের আন্কুলেযই মুদ্রা-শিল্পের প্রসার ঘটে, লাটিন ভাষায় লিখিত 

ধর্ম বিষয়ক পুঁথি এবং পোপের অনুজ্ঞা, আদেশপত্র প্রভৃতিই ছিল ইহার প্রধান 

উপজীব্য । কিন্তু বিশ্ববিগ্ঠালয়ে, বিদগ্ধ সমাজে ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট ছাপা 

বইয়ের প্রথম প্রথম কদর হয় নাই, তথাপি মুদ্রণ-শিলিগণ লাটিন ভাষার পুস্তকাদি 

মুদ্রণ করিতেই বিশেষ তৎপর ছিলেন, কেন না তখন ইহা ধর্ম বিষয়ে আন্তর্জাতিক 
ভাষা। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দেখ যায় মুদ্রিত পুস্তকের তিন-চতুর্থাংশই ছিল 
লাটিন ভাষায়। বাঁকি এক-চতুর্থাংশ কোন্ ভাষ।র পুস্তক ? এই কথাই এখন বলিতেছি । 

সাঁধারণ মান্থুষ যে ভাষার কথা বলে সেই ভাবায় পু'িপত্র লিখিত হইত যুগধুগান্ত 

ধরিয়া। এইসকল গ্রন্থোক্ত বিষম ব। কাহিনী লোকমুখে চারিদিকে ছড়াইয়। পড়িত। 

কিছু কিছু পুঁথি নকল করা হইত কিন্তু তাহাতে এত খরচ পড়িত যে, ইহা ছিল 
সাধারণের নাগালের বাহিরে । মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শিল্লিগণ সাধারণের 

এই আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। একদিকে ছাপা বইয়ের প্রতি পণ্ডিত সমাজের 

অনাদর, অপর দ্দিকে সাধারণ মানুষের নিজ নিজ ভাষায় লিখিত গ্রন্থাি পাঠের আগ্রহ" 

এই ছুই কারণে শিল্পীর! দেশ-ভাষার গ্রন্থাদি মুদ্রণে বেশি কিয়! ঝুকিয়া৷ পড়েন । 
তাই দেখি মুদ্রণ-শিল্পের আবির্ভাবের প্রায় সঙ্গে পঙ্গে দেশ-ভাষায় পুস্তক মুদ্রিত হইতে 
আরম্ত হয়। মুদ্রণ-শিল্পের আদি ভূমি জার্মানীতে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে একখানি জার্ধান গ্রন্থ 

সর্ব প্রথম মুদ্রিত হইল। ইহার ৫ বৎসর পরে জার্মান ভাষার বাইবেলের অন্ুবাদও 

প্রকাশিত হইতে দেখি। লাটিন ব্যতীত বিভিন্ন দেশ-ভাঁষায় প্রকাশিত ' বাইবেলের 



১৫২ গ্রন্থাগার [ আশ্বিন 

অনুবাদের মধ্যে এইখানি প্রথম হইবার গৌরব লাভ করে । আরও কোন কোন বিষয়ে 
জাশ্নানী প্রথম গৌরব লাভের অধিকারী । যেমন, ১৪৭৭ গ্রীঃ-এ প্রকাশিত ইটালিয়ান- 

জার্মান দ্বিভাষিক অভিধান? ১৪৭৬-৭৭ সনে লার্টিন-জার্মান ঈশপের গল্প, ১৪৯২ সনে 

লাটিন-জার্মান কেটোর রচনাবলী ইত্যাদি । ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, ইংল্যাও প্রভৃতি দেশেও 

নিজ নিজ ভাষায় মৌপিক ও অনুবাদ পুস্তক সত্বর প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য 

মে, মুদ্রণ-শিল্প প্রবর্তনের শুক হতেই ম্প্যানিস 'ও ইংরেজী ভাষায় অধিকাংশ পুস্তক 

নুদ্রিত হইতে থাকে এ এ দেশে । যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লাটিন ভাষায় প্রতি প্রত্তি, 

তখনও ইংল্যান্ডে দেশভাধা এ্যাংলোস্যাকানে (যাহা পরে ইংরেজী নামে পরিচিত হয়) 

কবিতা, কাহিনী, রোমাঞ্চ, আডন্েধশর প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পুস্তকার্দি রচিত হয়। 

কাজেই উইলিয়ম কাক্সটন খন মৃদ্রাধন্্র স্থাপন করিলেন তখন বু বইয়ের পাঞুলিপি 

তাহার হস্তগত হইল। এইন্পপ একখাণি চসারের 'ক্যাণ্টরব্যারি টেলস্” | তিনি 

এখানি ১৪৭৭ শ্রীঃ-এ প্রথম মুদ্রাঙ্গিতই করিলেন। ক্াক্সটন সম্পর্কে পূর্ব প্রবন্ধ 
কিছু বলিয়াছি বটে, কিন্তু প:র ভাবার গড়ন গ্রপঙ্গে আরও কিছু বিশেষভাবে বলিতে 

হইবে। 

ইউরোপ রেনে! ও রিফরমেশনেব ভাব-বন্তাকে মানুষের হৃদগত করিয়া তুলিতে 

ুদ্রণ-শিল্প যেমন সহায়তা করে এমনটি আর কিছুর দ্বারা সগুব হয় নাই। মার্টিন লুথার 
( ১৪৮৩--১৫৪৬) রিফর্মেশান'-এর গ্রাবর্তক। তিনি পোপের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়। 

বিদগ্ধ সমাজের জন্ত লাটিন ভাষার আশ্রয় লইলেন--কারণ ইহা তখন আন্তর্জাতিক ভাষাও 
বটে। কিন্তু সাধারণ মানুষকে তাহার আন্দোলনের আদশ। উদ্দেশ এবং সম্ভাব্য স্রুফপ 

নন্বপ্ধে বুঝাইতে গিয়া তাহাদেখই ভাষায় (যেমন, জামানীতে জার্মীন, ফ্রান্সে ফরাসী, 

ইংল্যাণ্ডে ইংরেজী প্রভৃতি) পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিতে শুরু করিয়া! দেন। 

এ হেতু দেখা যায় ১৫১৯ শ্রীষ্টার্ধে যেখানে জামান পুস্তক প্রকাশিত হয় ৪০ খানি, মাত্র 

ছয় বৎসরের মধ্যে ১৫২৬ খ্রীষ্টান্দে সেখানে তাহা দাড়ার ৮৯৮ খানিতে | ইহার মধ্যে 

১৮৩ খানিই লুখারের লখা, *১৫ খানি তাহার অনুবর্তীদের এবং মাত্র ২৭ খানি তাহার বিরুদ্ধ 

পক্ষীয়দের রচন!। স্রীষ্টতত্ব ছাড়া অষ্ান্ত বই ছিল ৮০ খানি । এই পরিসংখ্যান দৃষ্টে বুঝা 

যাইবে লুথারের ধর্মান্দেলন জার্মীন ভাব। সাহিত্যের মুল্যে কতখানি রসদ যোগাইয়াছে। 

অপরাপর দেঁশভাষাগুলিও ইহার দ্বার কম প্রভাবিত ও উপকুত হয় নাই। 

ুদ্রাঘস্ত্ররে কল্যাণে বাইবেলের কতকগুলি প্রধান প্রধান দেশভাষার অন্গবাদ ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সাধারণ মানুষের নিকট সহজলভ্য হয়। একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, 

পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্সে শেষ হইতে না হুইতেই জার্মান ভাষার বাইবেলের প্রায় কুড়িটি অনুবাদ 

ুদ্রাঞ্িত হয়। ইহার পর প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে সব ভাষায় বাইবেলের অন্থুব।দ 

প্রকাশিত হইল তাহ! এই £ ওলন্নাজ (১৫৯৩-২৫)) ইংরেজী (১৫২৪-৩৫ ); ডেনিস 

(১৫২৪-৫০ 3; সুইডিস (১৫২৬ ও ১৫৪০-৪১ )) ফরাপী (১৫৩৫ )) হাঙ্গেরিয়ান (১৩৪১); 
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স্প্যানিস ও ক্রোটিয়ান ( ১৫৪৩); ফিনিশ (১৫৪৮-৫২)1 এখানে উল্লেখযোন্য যে লুখার 

কর্তৃক জার্মান ভাষায় নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ মুদ্রান্থিত হয় ১৫২৩ শ্রীষ্টা। তিনি সমগ্র 

বাইবেলের অস্থুবাদ ও মুগ্রাঙ্ছন শেষ করেন ১৫৪১ খ্রীষ্টান্দ নাগাদ । দেখা যায় ষোড়শ 
শতাব্দী শেষ হইতে না হইতে পোলাও, স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া ও লিথুয়ানিয় প্রভৃতি মধ্য 
ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলিভেও নিজ নিজ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ প্রকাশিত হইল। 
ইহার ফলে এ এ দেশে ভাষার নির্দিষ্ট মান নিরূপিত হয় এবং তাহার আদর্শেই ভাষার গড়ন 
ও পুষ্টিসাধন হইতে থাকে | দৃষ্টান্স্বরূপ জার্ষাণ ভাষার কথা এখানে উল্লেখ করি। উচ্চ ও 
নিগ্ন জার্মানীর আঞ্চলিক ভাষাগুলিব মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবষ্ট বেশী। প্রথম দিকৃকার 

বাইবেলের অনুবাদে শাঞ্চলিক ভাধাগুলির প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লুথারকৃত 
বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশের পর ইইতেই জার্মান ভাষার একীকরণ ও সমীকরণের অনুকূলে 
একটি নির্দিষ্ট মান অনুস্থত হইতে থাকে | এতাবৎ কা'ল জার্মানীর আওতায় থাকার দরুন মধ্যে 
ইউরোপের বাটিক তীরব্ী ও বঙ্ধান বাষ্ট্রগুপির নিজ নিজ ভ্াষ। স্বীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে 
পারে নাই। বাইবেসের অনুবাদ এ সব অঞ্চলের ভাষাগুলিকে একটি স্বতন্ত্র রূপ 
দিতে সমর্থ হয় এবং ইহ!র ভিত্তিতেই গ্রত্যেকটি ভাষা আপন সত্ব! বজায় রাখিয়া উন্নত ও 

পরিপুষ্ট হয়। এইরূপে প্রত্যেক ভাষাভাধিদের মধ্যে এক্যবোধ উন্মেষ লাভ করে। আর 

প্রধানত: ইহার ফলেই দেখি পরবর্তী কালে এক একটি স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা । এই 
সকলের মূলে কিন্তু আমরা যুদ্রণ-শিল্পের মর্গল হস্তই বিশেষভাবে লক্ষ্য করি । 

আগঞ্চলিক ভাধাগুলির উধ্র্ধে থাকিয়া একটি জাতীয় ভাষার কিরূপে গোড়াপত্তন হয় 

এবং ক্রমে ইহা পৰিপুষ্টি লাভ করে তাহার প্রকষ্ট উদাহরণ ইংরাজী ভাষা। ইংল্যাণ্ডে 
মুদ্রণ শিল্পের প্রবর্তক উইলিয়ম ক্যাক্সটন যে বহুভাষাব্দি স্থপপ্তিত ব্যক্তি ছিলেন হাহা 

আমর। পূর্বে অবগত হইয়াছি। তিনি লগ্নে মুদ্রাধন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিবিধ ধরণের পুস্তক 

অনুবাদে এবং মূলে এখান হইতে প্রকাশিত হর । বিভিন্ন ভাবা হইতে নানা ধরণের বই 

তিনি নিজে অনুবাদ করিয়াছিলেন--ইহার সংখ্যাও বিস্তর । ক্যাক্সটন কোন্ ভাষায় 

লিখিতেন? লগুন ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যাহাকে আমর! “মিড ইংলণ্ড' বলি সেই 

অঞ্চলের ভাবাকেই আদরশ বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাহার মৃত্যুর পর তাহার 

অন্থবর্তীরা এই রীতি মানিয়া লন। উইনকিন নামক তাহার জনৈক অন্ুবর্তা একখানি পু'থি 
ছাপিবার কালে ইহাতে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ এবং উচ্চারণ-মাফিক বানান পরিহার করিয়া 

সুপ্রচলিত শব্দ ও বানান প্রবর্তন দ্বার ইহার সংস্কার করিমা লন। অপ্রচলিত আঞ্চলিক 

শব্ষের বদলে বনুল-প্রচলিত এবং অধিকাংশ গ্রাহ শবগুলিও মুদ্রণ-শিল্পীরা এই পুথি 

মুদ্রণকালে গ্রহণ করেন। যেমন--৮/6170-এর বদলে £০,£ চ০৮-এর স্থলে 0০0? 

[01106-এর পরিবর্তে 051 ইত্যাদি । অপ্রচলিত শব্ধ বর্জন, প্রচলিত শৰ গ্রহণ, নৃতন 

শব্ধ সংযোজন, বানান সমীকরণ প্রভৃতি সহজে মুদ্রণকাঁধ্য সম্পন্ন করার জন্ত অবলঘ্বিত হয় 

বটে কিন্তু ইহার ছার! এক একটি ভাষ দ্রুত জাতীষ্ রূপ পরিগ্রহ করিতে যে ঈরমর্থ হইয়াছে 
খ্2 
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তাহা ভাষাতাত্ত্বিক মাত্রেই অবগত আছেন। ভাই জাতীয় ভাষার গোড়াপত্তনে এবং সাহিত্যের 
উন্নতিসাধনে মুদ্রণশিল্পের রুতিত্ব অনন্ঠতুল্য। মুদ্রণ-শিল্পের ইতিহাস আলোচনাকালে 

এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখ! উচিত। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের শ্মরণ রাখিতে হইবে 1 কারণ ইহাও মুদ্রণ 

শিল্পের একটি বড় দান। যদি সেহগেছাপার কাধ আবন্ না হইত এবং বহুলগ্রসার লাভ 

নাকরিত ভাহা হইলে কভ ভাবা যে মরিয়। যাইত তাহার ইয়ত্ব। করা যায়না । প্রথমে 

লাটিনের আধিপতা সত্বেও ইউবোপের দেশভাখাগুলি মুক্তি লাভ করে মুদ্রণ-শিল্পের বুল এবং 

দ্রুত প্রসার হেতু । সেইবূপ বলা যায় জার্মান সাম্মাজ্যের অন্তভূক্তি ছোট ছোট দেশ ও জাতি- 

গুলিও প্রথমে জার্মান ভাষার কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় ইহারই দরুণ। 

আবার দেখুন বইপুথি হাঁপা হইয়াছল বলিয়াই উইলিয়ম ক্যাক্সটন এবং তাহার অন্ধবর্তী 

প্রভাবশালী ও কুতবিগ্ভ ব্যক্তিদের ইংরেজী ভাষার স্পষ্ট রূপ দান এবং বানানা্দি সমীকরণ 

সত্বেও ওয়েলম্ ভাষা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে মুদ্রণযন্ত্রেরহ সহায়তাঁয়। এই ভাষায় 

প্রথমে প্রার্থনা! পুস্তক লগ্ুনেই ছাপা হয় ১৭০৬ গ্রীষ্টাব্ধে। ওয়েলস ভাষার বাইবেলের 

অনুবাদ বাহির হইল ১৫৮৮ সনে। এইরূপে স্পেনের অন্তর্গত বাস্ক ও ক্যাটালান ভাষা 

ছুইটিও মুদ্রণযস্ত্রের কল্যাণে আত্মরন্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। অপর পক্ষে কেন্টিস্ ভাষায় 

হস্তলিখিত বইপু'থি থাক সত্তেও যুদ্রণের অভাবে উহা! সমেত ভাষ'টিও লোপ পাইয়াছে। 

এইরূপ আরও কত ভাষার যে অবলুপ্তি ঘটরাছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আয়ারল্যাণ্ডের 
কথাও এখন একটু বলি। প্রাণী এলিজাবেথ সেখানে মুদ্রমন্ত্র স্তাপন করাহলেন স্থানীয় ভাবার 

্ীষ্টীয় প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেপ্তে। কিন্তু এই উদ্দেগ্ঠ ব্যর্থ করিয়। আই.রশ জাতি সত্বর 

স্বীয় গেলিক ভাষায় সাহিত্যের উন্নতি কল্পেই মুদ্রণশিল্লকে পুরাপুরি কাজে লাগাইয়াছেন। ধর্মে 

কিন্তু তাহারা রোমান ক্যাথলিকই থাকিবা যান। 

এখন মুদ্রণ-শিল্পে আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ ও ক্রমবিকাশের কথ| কিছু বলাযাক। ইহার 

আবির্ভাবকাল হইতে বনু বৎসর পর্যন্ত 'প্রতোক মুদ্রণ-শিল্পীকেই একহাতে প্রায় মব কাজই 
করিতে হইত। যেমন-_গাঁদর্শলিপি দৃষ্টে অক্ষরের ডিজাইন তৈরী, ছুশাচ নির্মাণ, টাপাই 

ঢালাই, পুঁথি সম্পাদন ও সংশোধনান্তে কম্পোজ করণ, প্রুফ পরীক্ষণ, ছাপার উপধুক্ত কালি 

প্রস্তত করা, পাতার পর পাতা মুদ্রণ, গ্রশ্থনের পরে প্রচার ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা । গোড়। 

হইতে কিন্তু কাগজ তৈরী এবং গ্রন্থন বা বই বাধাই অবশ্ত অপরের হাতেই ছিল। প্রথম 
শিল্পীরা মুখ্যতঃ জীবিকার ভাগিদেই এই রকম কঠোর শ্রমসাধ্য কার্ষে পিগ্ু হইতেন। এভাদৃশ 
কঠোর পরিশ্রম হেতু গুয়েটেনবার্গ তো শেষ পর্যন্ত অন্ধই হইয়া যান। ছাপা বইয়ের চাহিদা 
ক্রমশঃ বাড়িতে থাকায় শিল্পীর যে পরে ছু'পয়সা না আসিতেছিল এমন নয়। মুদ্রণ-শিল্পের বিপুল 

সম্ভাবনা! দেখিয়া বিদ্বান এবং বিষ্তোৎসাহী বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই দিকে ঝুকিয়৷ পড়িলেন। 
তাহার! এই শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে থাকায় ইহার উৎকর্ষ এবং পূর্ণ বিকাশের পথও স্থচিত 
হইল এ যুগে। ক্রমশঃ মুত্র-শিল্পকে ভিত্তি করিয়! পৃথক পৃথক শিল্প ও ব্যবসায় গড়িয়া 
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উঠিল। ছণচ তৈরী ও টাইপ ঢালাই, পুস্তক প্রকাশ ও প্রচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে পৃথক 
পৃথক ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিলেন। এমন দিন আসিবার সম্ভাবনা হইল বখন মুদ্রণ-শিল্পীক্ষ 
শুধু ছাপার কাজেই নিবন্ধ থাকিতে হয়। ছাঁপিবার উপধুক্ত বই মনোনয়ন, সংশোধন ও 
সম্পাদন, প্রুফ পরীক্ষণ, প্রকাশ ও বিক্রয়-এ ধরণের সমুদয় ব)বস্থাই নবস্থষ্ট প্রকাশকের 
হাতে গিয়া পড়ে। এই লকল ব্যাপার ঘটিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল বটে, কিন্ত মুদ্রণ- 

শিল্পারস্তের শতবর্ষের মধ্যেই এই সমুদয় দিকের সুচনা লক্ষ্য করি। ষোড়শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে দেখা গেল এমন ব্যবসায়ীর আবিভাব ঘটিয়াছে যিনি শত শত পুস্তক অপরের 

ছাপাখানা হইতে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশ ও বিক্রয়ে লিপ্ত হইতেছেন। প্রচারের সুবিধা 

হেতু প্রকাশকের! ক্যানভাসার ব৷ ভ্রাম্যমাণ প্রচারক নিযুক্ত করিতে আরম্ত করেন। 

গ্রন্থের নব রূপায়ণ ও রূপসজ্জার দিকে মুদ্রণশিল্পীরা ক্রমে নজর দিতে আরম্ভ করেন। 

প্রথমে পুথির আকারে ও আদর্শে বইপত্র মুদ্রাঙ্কিত হইত। পুথিতে আখ্যাপত্র ও পৃষ্টা- 
সংখ্যা থাকিত না। ছাপা বইয়ে এসবেরও তখন বাল!ই ছিল না। পুথির শেষে 

'কলোফোন? বা পরিচয়পত্র থাকিত। ছাপ! বইয়ের শেষেও এইরপ পরিচয়পত্র দেওয়া 

হইতে লাগিল। পরিচয়পত্রে বইয়ের বিষয়বস্তর, রচনাকাল, মুদ্রণ-শিঞ্ী, মুদ্রণ-স্থান এবং কচিৎ 

গ্রন্থকারের নাম থাকিত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই কলোফোন বইয়ের অংশ নহে, 

অপরকে দিয়া লিখাইয়া সংযোজন করা হইত । কখন কখন দেখা যাইত লিপিকার ইহাতে 

নিজের নামটি ঢুকাইয়। দিয়াছেন! গ্রস্থকারের নামের কিন্ত খোঁজখবর নাই । কলোফোনের 
শেষ দিকে দেখি লোকের আকর্ষণ বাঁড়াইবার জঙ্ত বর্ম-পরিহিত অসিধারী বীর পুরুষ, 

নানারকমের ফুল ও পক্ষীর চিন্ন জুড়িয়া দেওয়া হইত। এই ধরণের চিত্র হইতে গ্রাফিক 

আর্ট ঝা চিত্রাঙ্কন খোদাই চারুকলার উৎপত্তি হয়। ইহাও পরবর্তী কালে একটি বিশেষ 

শিল্পে পরিণত হইয়াছে । 

এই কলোফোন বা পরিচয়পত্র হইতে কিরূপে আধুনিক কালে আখ্যাপত্র, ভূমিকা, 

সম্পাদক ব| প্রকাশকের নিবেদন, পৃষ্টসংখযা সংযোজন প্রভৃতি বিকাশল[ভ করিল-_সে এক 

বিচিত্র কাহিনী । ছাপ বইয়ের চাহিদা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই এধরণের সংস্কার সাধিত হইতে 
থাকে । পুষ্ঠসংখযার কথাই ধরুন, পাতার পর পাতা ঠিক আছে কিনা তাহা বুঝা দরকার 

এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য প্রতিটি পুষ্ঠার শেষ পঙক্তির নিয়ে পর পৃষ্ঠার প্রথম শব্দটি 

আলাদ] করিয়া ছাপ! হইত। ইহা হইতেই বইয়ে পৃষ্ঠ সংখ্যা! দেওয়ার রীতি ক্রমে চালু 

হয়। আখ্যাপত্রের ক্রমিক স্তরে দেখি, প্রথমে এই পাতাটি কাঠ-খোদাই ব্লকে ছাপা হইত। 

্ষ্থের নাম, লেখকের নাম, পুস্তকের বিষয়বস্তু সংকেত স্বরূপ পনর-বিশ লাইন লেখা, 

কলোফোনের শেষে প্রদত্ত চিত্রাদির অনুরূপ চিত্র নিয়ে সংযোজন প্রভৃতি থাকিত। ইহারও 

সংস্কার হইতে হইতে ইহা ক্রমান্বয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করে। আমরা আজকাল দেখি 

বইয়ের আখ্যাপত্রে গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও প্রকাশকের নামই গুধু থাকে, মুদ্রকের নম পরপৃষ্ঠার 

শেদ্কে 'প্রিন্টারন্ লাইন-এ ছোট অক্ষরে জুড়িয়া দেওয়া! হয়। পাঠক এখন জর ইহার 
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দিকে তাকাইয়াও দেখেন না। আদি যুগের মুদ্রণ-শিল্পের সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রকাশকই আত্মসাৎ 
করিয়া লইয়াছেন। 

বিদ্বান এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা এই শিল্পটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পুস্তক প্রকাশে 
উদ্যোগী হন বলিয়াছি। বহুজনে একটি শিল্পে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে স্বভাবতই 
প্রতিযোগিতা বাড়ে এবং শিল্প ব্যবসায়েরও উন্নতি হয়। মুদ্রণশিল্পের বেলায়ও 
এই রীতির ব্যত্যয় হয় নাই। এই শিল্পটর প্রাণ গ্রন্থে। কাজেই গ্রন্থের সৌ্ব 
বৃদ্ধির দিকে শিল্প-ব্যবসায়ীরা অতি দ্রুত অবহিত হইলেন। বইয়ের সৌষ্ব বৃদ্ধি করা 

যায় কিরপে? এখনও দেখা যায় কোন কোন বইয়ের কত ভ্রম-প্রমাদ। এ যুগেই 
বইয়ে ভ্রম-প্রমাদ যাহাতে না থাকে সে দ্বিকে শিল্পীদের নজর পড়ে। জার্মান 

শিল্লিগণ জার্মানীতে বা! অন্ঠাত্র যখনই যেখানে গিয়াছেন সম্ভব হইলে প্রুফ মংশোধকও 

সঙ্গে লইয়। গিয়াছেন ; অথবা স্থানীয় লোকদের মধ্য হইতে এইরূপ সংশোধক সংগ্রহ 
করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই দেখি এই প্রুফ পরীক্ষকের কদর বাড়িতেছে। 

প্রকাশকের নিজ নিজ বই নিভূ্ণ ছাপিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্বপর একজন বইয়ের 

বিজ্ঞাপনে এরূপ লেখেন যে, অমপ্রমাদ-পূর্ণ বই জঞ্জাল; কেহ যেন গৃহে স্থান না দেন! 
শত চেষ্টা সত্বেও বইয়ে যে কিছু না কিছু ভ্রমপ্রমাদ থাকিতে পারে নিজ অভিজ্ঞতা 

হইতে তাহা বলিতে পারি। এধুগেই দেখি এই সকল ত্রমপ্রমাদের একটি সংশোধনী 
তালিক! পুম্তকে দেওয়া হইয়াছে; এবং পাঠকবর্গকে অনুরোধ কর! হইয়াছে তাহারা 

যেন যথানিরদিষ্ট স্থানে সংশোধন করিয়া লন। এই বইখানি ইরাসমাসের বিখ্যাত সলি- 

সিটিড গ্রন্থ। ১৮০টি ত্রমের উল্লেখ ২৬ পৃষ্ঠার একটি ফর্দে দেওয়া হয়। 

গ্স্থের রূপসজ্জার একটি প্রধান অঙ্গ--ইহাকে চিত্রিত করণ। গুয়েটেনবার্গের পূর্বেই 
চিত্রপুন্তকের আবি্তীৰ হয়। চিত্রের নেগেটিভ কাঠ-খোদাই ব্রকে তুলিয়া তাহা! হইতে 
ছবি ছাপা হুইত। প্রত্যেকখানি ছবির নীচে কোন কোন আপ্তবাক্য বা সাধুসস্তের 
উক্তিও কাঠ-খোদাই হরপে সংযোজিত হইত। এইকপ এক-একখানি পৃথকভাবে মুদ্রিত 
হইয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়। ইহাকে এমব্রেম বুক বা চিত্রপুস্তকও যে বলা হইত 
তাহা আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। এইরূপ একখানি চিত্রপুস্তকের নিয়ে লিখিত লাটিন 
আপ্তবাক্যগুলি জার্মান, ইটালিয়ান, ফরামী, শ্প্যানিস প্রভৃতি ভাষায় অনুদিত হই 
এ এ ভাষাভাষীদের মধ্যে ভুরি ভুরি প্রচারিত হয় এবং ইহা খুবই জনাদরলাভ করে। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে নবাবিষ্কৃত ধাতুর টাইপে ছাপা বইকে জনপ্রিয় করিয়া 
তুলিবার জন্ত এইনপ ছবি সংযোজিত হইতে দেখি। তাহাতে অবশ্ত আপ্তবাক্যাদি 
দেওয়া থাকিত না। 

জার্মানীর অন্বার্গ ও শ্যর্নবার্গ শহরের মুদ্রণশিল্পে ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের অর্থানু- 
কূল্যে মুদ্রণ শিল্পের একটি প্রধান অন্ুসঙ্গরপে কাঠ-খোদাই ও পরে ধাতু খোদাই শিল্প-- 
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যাহাকে আমরা সংক্ষেপে তক্ষণ শিল্প বলিতে পারিঃ গড়িয়া উঠে। পঞ্চদশ শতকের 

পূর্বেই দেখি অন্বার্শে মুদ্রিত একখানি বই আঠার শতের উপর চিত্রত্ধার সুশোভিত 

কর! হইয়াছে। এইরূপ চিত্রিত অথবা চিত্রসংযুক্ত আরও অনেক বইয়ের উল্লেখ পূর্ব 
প্রবন্ধে করা হইয়াছে । এই আঠার শত চিত্র কিন্তু এ সংখ্যক ব্লক হইতে ছাপ 
হয় নাই। ব্লকের সংখ্যা ছিল মোট ৬৪৫ খানি। মাত্র ৭২খানি কাঠ-খোদাই ব্রক 

হইতে ৫৯৬ জন পৃথক পৃথক সময়ের রাজরাজর1, পোপ প্রভৃতির ছবি বিভিন্ন নামে 

মুদ্রিত হয়। হিসাব করিয়! দেখা গিয়াছে ১৫০০ খ্রীঃ নাগাদ মুদ্রিত বইয়ের এক- 

তৃতীয়াংশই চিত্রদ্বারা সুশোভিত কর! হইত। সচিত্র গ্রন্থের জনপ্রিয়তা যে দ্রুত বাড়িয়া 

যায় ইহা! তাহার একটি নিদর্শন। আরও দেখা যায় কোন কোন অতুযুৎপাহী প্রকাশক 
বিষয়বস্ত বহিভূ ত চিত্রাদিও পুস্তকে জুড়িয়া দিতেছেন ! 

পুস্তকে প্রথম ধাতু-খোদাই ব্লক হইতে ছাপা ছখি প্রদত্ত হয় ১৯৭৭ খ্রীষ্টার্ে। কিন্তু 
ইহার প্রচলন হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিয়| যায়। ইটাপির শিল্পিগণ পুস্তকের 
এইপ্রকার রূপসজ্জায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করেন। আমণা দেখিতেছি ১৫৪৮-৬৮ এই 
সময়ের 'মধ্যে সেখানে ধাতু-খোদাই ব্রক হইতে ছবি ছাপার কাজ বহুল পরিমাণে 

প্রচলিত হয়। এই সময়ে রোম নগরীতে একখানা পুস্তকে একশত বত্রিশখানি ধাতু-খোদাই 

ব্রক হইতে ছাপ! প্রাচীন রোমের মন্ুমেপ্টগুলির [ত্র সংযোজিত করা হয়। স্থায়িত্ব ও 

উৎকর্ষ বিবেচনায় ধাতু-খোদাই ব্রকই জাঠ-খোদাই বকের স্থান ক্রমে পুরাপুরি গ্রহণ করে। 
তক্ষণ শিল্পের ইতিহাসে প্রথম যুগের কাঠ-খোদাই ব্লক হইতে ধাতু-খোদাই ব্লকের বিবর্তনের 

কথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় । এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখ করিবার মত-_. 

সুদুর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী মঠানিলা শহরে ১৫৯হ ত্রীষ্টাবে স্পেনিস ও গ্থানীয় 

টেগালন এই ছুইটি ভাষায় একখানি চিত্র সংযুক্ত পুস্তক প্রথম মুদ্রিত হয়। একজন 
ডোমিনিকান মিশনারি টাইপের নকশ। অঙ্কন করিয়া দেন। ইহার পর এই আদর্শে 

চীনা কারিগরদের দ্বারা টাইপ প্রস্তত করাইয়া লওয়া হয়। গুরেটনবার্গ কতৃকি নবাবিষ্কৃত 
ুদ্রণ-শিল্পের দেড়শত বৎসর পরে এই প্রথম প্রাচ্যের একটি দেশে খুচর] ধাতুর টাইপে 
গ্রন্থ ছাপা হইতে দেখি। এই খানেই আধুনিক মুদ্রণশিলে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রথম 
মিলন সাধিত হইল । 

গ্রন্থের বূপসজ্জার দিকে নজর রাখলেই তো শুধু চলিবে না ইহা তো বাজারে প্রচুর 

পরিমাণে বিকাইতে হইবে । এই উদ্দোশ্টে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাঁদেই নানা উপায় 
অবলদ্বিত হইতে আরম্ত হয়। ক্রমশঃ পত্রী, প্রাচীরপত্র, পুস্তকের বিষয়বস্ত্র স্থলিত পৃষ্ঠাব্যাপী 

পত্রিকা, যাঁহাকে আমরা আধুনিক কালে 'প্রসপেকটাম্ঃ আখ্যা দিয়া থাকি এ-সমুদরয়ের চলন 

হয়। গীর্জা, সরাইখানা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিগ্ভালয় ভবনের প্রকাস্ট হলে এগুলি লটকাইয়া 
দেওয়া! হইত । ইটালি ও জার্মানীর শিল্পী-প্রকাশকদের এইরূপ প্রচারপত্রের নমুনা কিছু কিছু 
এখনও পাওয়া যায়। দেখা যাইতেছে কোন কোন পত্রীতে প্রকাশিত পুস্তক, হন্তর্থ পুস্তক, 
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প্রকাশের অপেক্ষায় সম্পাদিত পুষ্তক গ্রভৃতির নাম দেওয়া হইয়াছে । আবার কোন কোন 

গত্রীতে মুদ্রিত পুস্তকের সংস্করণ, সংখ্যা, মূল্য প্রতি দিতেও শিল্পী ভূলেন নাই । এই মাত্র 
যে 'প্রসপেকটাসে'র কথা উল্লেখ করিলাম তাহার প্রবর্তক যতদুর জান! যায় ইংল্যা্ডের 

উইলিয়ম ক্যাক্সটন। সাহিত্যের আদর্শের উল্লেখপূর্বক গ্রন্থের বিষয়বস্তর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আমুসক্ষিক পরিচয়াদি সহ ইহাতে তিনি প্রান করিতেন। বর্তমান যুগের ইংরেজ প্রকাশকগণ 

বিজ্ঞাপনের এই পদ্ধতি নানাভাবে অবলঘ্বন করিয়াছেন । আমাদের দেশে সিগনেট প্রেসের 

বিজ্ঞাপন পত্রীতে এই রীতি কয়েক বৎসর পূর্বে ব্যাপকভাবে অনুস্থত হইয়াছিল। ক্যাক্সটন 
যে সব পত্রী বা প্রচারপত্র বাহির করিতেন তাহার উপরে কখন কখন লিখিয়৷ দিতেন “100 

(527 1 ০2- ইহা ছিড়িয়া ফেলিও না। প্রচারের নানা উপায় অবলম্বনের ফলে পুস্তকের 

বিক্রয়ও বাড়িয়া যায়। পূর্বে দুইশত কি আড়াইশত বই মাত্র এক একটি সংস্করণে ছাপা 

হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে পণ্ডিত ব্যবসায়ী আযালডাস ম্যানুটিয়ান এক একটি 
ংস্করণে হাজার বই ছাপিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে বই সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব 

হয় এবং সাধারণ লোকে বেনী করিয়া বই কিনিতে আরম্ভ করে। পাঠ্য বই, পোপের 

আদেশপত্র, রাজকীয় অনুজ্ঞা প্রশ্থতি বিস্তর ছাপা হইত বটে, কিন্তু তাহার কাটতি 

দেখিয়া বিবিধ বিদ]াবিষয়ক গ্রন্থের প্রচার বাহুল্য আ্বীচ করা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর 

প্রথম পদে সুপগ্ডিত ইরাসমাস লিখিত গ্রস্থসমূহের বিক্রয় আশাতিরিক্ত বাড়িয়া যায়। 
ইহার পরে উল্লেখযোগ্য বাইবেলের অনুবাদগ্রস্থ। লুখারকৃত বাইবেলের অনুবাদ এতই 
জনপ্রিয় হয় যে জান্নানীতে ইহার প্রচার অপর সকলকে ছাঁড়াইয়া যায়। তাহার জীবিত- 
কালেই বাইবেলের সমগ্র ও আংশিক সংস্করণ বাহির হয় ৪৩০টি। ইটালীয় ভাষায় 
প্রকাশিত একথানি রোমান্টিক কাব্য এতই সমাদার লাভ করিল যে, প্রথম প্রকাশের 

(১৫৩২) দশ বৎসরের মধ্যে ইহার ৩৬টি সংস্করণ বাহির হইল। মুদ্্রগশিল্পের উৎকর্ষ 

লাভের ফলে অল্পকালের মধ্যে জনসাধারণের নিকট সুলে বিবিধ বিদ্যার পুস্তক 

পৌছাইয়৷ দেওয়া সম্ভব হয়। গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া মুদ্রণশিল্পের বিকাশ। মুদ্রণশিল্পের 
দৌলতে আরও বহু প্রধান শিল্প-ব্যবসায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। একশত বৎসরের মধ্যেই 

তাহার সুচনা পরিলক্ষিত হয়| * 
রা রা. রা এর, পাপ ১ পল ৯ পা | ০০ ০৯৮ ০০ পপ পাপ পেপাল পাপী পপ ০০ তরল পা পিপাসা সী সস উপ এএর সম আর পা৯স৯৯ সর 

* প্রবন্ধ রচনা ৮1৮৪ 178710090 39৮7 01 70700 (5. মূ, 969101991) গ্রন্থ হইতে সাহাধ্য লওয়! 

ভ্ইয়াছে। | 
এই প্রবন্ধটি 'জীনরম্বতী' প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্য। হইতে পুনঃ মুদ্রিত হইল। 
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[17651708,5001191] 00110616108 01. 08219201176  [2110010165, 09115, 
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১৯৬১ অনুষ্ঠিত সুচীকরণ নীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হঃল। এই সম্মেলন বিশ্বের সমন্ত গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি 

করেছিল, এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে অবহিত হ'বার জন্ত সকলেই ব্যগ্র হয়েছিলেন, 

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সম্মেলনের বিষয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠেই সকলেই 

সন্তষ্ট ছিলেন। এই পুস্তকে সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ গুলি আলোচনার সারাংশ এবং গৃহীত 

পিদ্ধান্ত এবং প্রস্তাবাবলী এবং সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী গ্রন্থাগারিকদের পূর্ণ তালিকাঁও এই 
গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। ভারতবর্ধ থেকে এই সম্মেলনে জাতীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিনয়েন্্র 

সেনগুপ্র, এবং বরোদা বিশ্ববিগ্তালয়ের গ্রন্থাগারিক ডাঃ সি, পি, শুরু যোগ দিয়েছিলেন। 

ডাঃ রঙ্গনাথন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে লেন । ভবিষ্যৎ 

একটি সংখ্যায় এই লম্মেলনে নীতি সম্পকিত গৃহীত বক্তব্যের পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশিত হবে। 
(০0119266 (১), ০ 11690900100 (0 1010110 1411012119119101]), 

1+010010) 08.0169 (51815, 1963. 398 7১,435. 
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প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি গ্রন্থাগারিকত। 

শিক্ষণের ছাত্রদের অতিপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। বর্তমান পুস্তক- 
খানিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের মধ্যে আলোচ) বিষয়বস্তকে সীমাবদ্ধ রাখ হয়নি--সমস্ত 

গ্রন্থাগারের উপযোগী করে রচিত হয়েছে । পুস্তকখানি গ্রন্থাগার সংগঠন এবং পরিচালনা, 

বর্গীকরণ, সুচীকরণ, এবং রেফারেম্স বই এই চারিটি পরিচ্ছেদে বিদ্তত্ত সমগ্র পুস্তকের 

অর্ধেক হল গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্চিত আলোচনা । বর্গীকরণ পরিচ্ছেদে 
তাত্বিক আলোচন। ব্যতীত কেবলমাত্র ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতির বিবরণ ও ব্যবহারিক 

প্রয়োগ দেওয়! হয়েছে । রেফারম্স পরিচ্ছেদে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগী উল্লেখযোগ্য 

রেফারেন্স বইয়ের বিবরণ আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের এটি অপরিহার্য গ্রস্থ। 
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1 82 7. 91:75 

মুখতঃ 11181 ০010০921555 কার্ডে ব্যবহৃত টাকার সংঙ্কলন। টাকাগুলি কয়েকটি 
নির্বাচিত বিষয় ( যথা, লেখক সম্পকিত, বইয়ের প্রতিপাণ্ঠ বিষয় ইত্যাদি ) অনুযায়ী বিন্যস্ত । 



বাংন৷ বইয়ের যৌথ সুচী 
শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যান় 

বাংল! দেশের নানা অঞ্চলে স্ুপ্রতিিত গ্রন্থাগার আছে। এই সব গ্রন্থাগারের গ্রন্থ- 
ভারে বহু অমূল্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগৃহীত আছে। আমাদের প্রাচীন পত্র-পত্রিকা 
গুলোর সবিস্তার সংবাদের অভাবে পাঠকদের পড়াশুনো ও গবেষণার যে অস্থবিধা হয় 
ত1 সর্বজন বিদিত।| কিন্তু দূর মফস্বলের অব)বহৃত গ্রস্থাগারগুলোর কোন কোনটাতে 
এই সব ছুর্লন সম্পদ্ সঞ্চিত রয়েছে । আমাদের প্রশ্ন এ সব কৃপণের ধনগুলোকে প্রয়োজনে 

লাগাবার উপায় কি? ঘার। গ্রন্থগুলোকে দরকারের সময় পাঁয় না তাদের হাতে ওগুলোকে 
পৌছে দেবার উপায় কী? 

সাধারণতঃ যৌথ সুচী (0710 0891025119 ) মারফৎ আমর। জানতে পারি কোন্ 
কোন্ ওগ্থাগারে আমাদের প্রযোক্ষনীঘম বইখাশি সংগীত আছে। কিন্ত বাংলাদেশে 
যৌথ সুচী নির্মাণ সহজ কথা নয়। যদি কোন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বাংলা দেশের সব 
গ্রন্থ সম্পদ্ সংরঙ্গিত থ|কৃত্র তা”হলে সেই গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকার এক একথানি 
প্রভিলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠিয়ে দিয়ে বলা যেতে পারত এই সব গ্রন্থের ষে যেগুলো 
তোমাদের আছে তাতে টিক দিযে দাও। তারপর সেই সব চিহ্ছিত প্রতিলিপিগুলোর 

সাহায্যে কেন্জ্রীর এম্বাগারে কাজ চালানর মত একখানা যৌথ সুচী তৈরী করার চেষ্টা কর! 
যেত। কিন্তু আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নেই। তার ফলে প্রধান প্রধান সমস্ত 
বইয়ের প্রাথমিক তালিকা তৈরী করাই আমাদের দেশে একটা সমস্তা হ'য়ে রয়েছে 
এ অবস্থায় আমাদের দেশে এখনই যৌথ স্চী তৈরী কর] সম্ভব ব'লে মনে হয় না। 

আধুনিক যুগে বই অনেক বেরোচ্ছে । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ও 
আমাদের দেশে এত বই বেরাত না। 136159] 14871810-তে নিয়ম অনুয়ায়ী তখনকার 
প্রকাশিত সব বইয়েরই একখানা করে প্রতিলিপি থাকার কথা | 736118] [41021 
ষদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অনুযায়ী পরিচালিত হ'ত তাহ'লে এ গ্রন্থাগারের শুচীই আমাদের 
সাহিত্যিক কৃতির পরিপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করতে পারত। কিন্তু পরিতাপের কথা 
তা হয়নি, আজও আমর] 1২6150121০7 চ001102002 এর পদ রেখে 

চলেছি । কিন্ত তার মাধ্যমে সংগৃহীত বইয়ের যথাযোগ্য হুচী রাখার ব্যবস্থা করছি ন|। 
অথচ ৪৪6 14110122/-র একজন 1)61)0৮5 15110121121)-কে এই কাজের ভার দিলে 

অনায়াসেই এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কর। যেতে পারে। যাই হোক আমাদের যৌথ 
সুচীর মূল কাঠামো আজও তৈরী হয় নি” এবং করার জন্ট আমরা যে চেষ্টিত তারও প্রমাণ 
পাওয়া যাচ্ছে না৷ 

তবুও আমাদের দরকারী পুরাঁনে৷ বইগুলি অকেজো পড়ে থাক! কখনই সমর্থন করা যায় 
না। আমার মনে হয় জেল! গ্রন্থাগারগুলো এবিষয়ে নেতৃত্ব নিলে কিছু ফল হ'তে পারে। 
নিজ নিজ জেলায় ১৮৫০ সাল পর্যস্ত কোন্ কোন্ বই আছে দার একটা পরিপূর্ণ যৌথ সুচী 
তৈরী করা খুব কঠিন হবে ব'লে মনে হয় না। অথচ এটা তৈরী ক'রতে পার্লে যৌথ স্থচী 
তৈরীর কাজে প্রথম পদক্ষেপ করা হবে। এর পর পাঁচ বছর পর পরের গ্রন্থের সুচী তৈরী 
ক'রে এ সুচীকে ক্রমান্বয়ে পূর্ণ করা যেতে পারে । ১৯০০ খৃষ্টানদের পরবর্তী বইগুলোর সুচী 
তৈরীর সমস্তা নিশ্চয়ই অনেক কঠিন হবে। কিন্তু ১৮৫০ পর্যস্ত বাংল! বইয়ের যৌথ সুচী 
এভাবে তৈরী কর! অসঞ্ব হবে না বলেই আমার বিশ্বাস । 



প্রাদীন পাডলিপিত্র সংগ্রহ ও সংব্রক্ষণ 

শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য 

(পুথি-সংগ্রাহক, গর্ভঃ সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা। ) 

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর পাগুলিপি বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। 
ইহাদের অধিকাংশই আজ অব্যবহৃত । ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন শিক্ষিত 

পরিবারের অনেকেই আব্ স্বগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহর আশ্রয় করিয়াছেন ও চাকুরীজীবা 
হইয়াছেন। ফলে পুর পুরুষের বাস্তভিটায় দোল-ছুর্গোৎ্সব প্রভৃতি পুজা-পাবণ যেমন বন্ধ 

হইয়াছে সেই সাথে বিগ্াচচার প্রতিষ্টান টোলগুলিও বন্ধ হইয়াছে । এ সমস্ত টোলে প্রাচীন 
কাল হইতেই হস্তলিখিত পু'থির মাধ্যমে পঠন পাঠন প্রচলিত ছিল। মুন্রাযস্ত্রের আবিষ্কারের 
ফলে মুদ্রিত পুথি এ সমস্ত পাঞ্ুলপির স্থান অধিকার করায় এগুলি ক্রমশঃ অব্যবহার্য হইয়া 
পড়িয়াছে। এতৎ সবেও এই পাঙুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পূর্বাপর 
যে ভাবে চেষ্টা করিয়! আসিতেছে সেই তুলনায় আমর প্রার কিছুই করি নাই। ইহার ফলে 
জার্মানী, ইংলগ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, প্রভৃতি দেশের গুস্থাগারে ভারতীয় সংস্কৃতির নিদশন এ 

পুঁথিগুলি যে ভাবে রক্ষিত হইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জ্ঞান পিপাস্ুদের জিজ্ঞাসানিবৃত্তি 

করিতেছে তাহ! আমাদের অনুসরণষোগ্য । 
বাংলাদেশের পুথি সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বর্গত হরগ্রসাদ শাস্ত্রী ও ৬রাজেন্দ্লাপ মিত্রের 

অবদান অনন্থীকার্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংস্কৃতসাহিত্য পরিষদূ, কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়, 

এশিয়াটিক সোসাইটি “ভূতি প্রতিষ্ঠান পুথি সংগ্রহের জন্য বু পরিশ্রম করিয়াছে। 

ইহাদের প্রচেষ্টার পর দীর্ঘকাল পুঁধি সংগ্রহের জন্য সরকারী বা বেসরকারী পরিকল্পিত 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় পাই । অবশ্ঠ ব্যক্তিগতভাবে কেহ কেহ আপন আপন গবেষণার 

জন বাংলাদেশের বহুত্র পাওুলিপির অনুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত 
«দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার রচিত “বঙ্গে নব)ন্যায় চর্চা 

অজ্ঞাত বছ পুথির সন্ধান দিয়াছে এবং পুথি সংগ্রহ কার্ষে ব্যাপকতর প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা 

সপ্রমাণ করিয়াছে । 

কলিকাতা সংস্কত কলেজে বর্তমানে সুপরিকল্লিতভাবে পুথি সংগ্রহের জন্য সরকারী 

প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে । এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়েই কিছু পুথি সংগৃহীত হইয়াছিপ। 

তাহার পর কখনও কখনও ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছাকতদানে এই সংগ্রহ বধিত হইয়াছিল । 

বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয় সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও 

সম্ভাবনা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সয়কারকে অবহিত করেন। তদনুষায়ী পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন 
অঞ্চলে পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধানের প্রচেষ্ট৷ আরম্ত হইয়াছে। 

এই পাগুলিপিগুপি আজ অনেক স্থলে ব্যবন্ধত না হইলেও, -ইহার্দের মধ্যে ঘে 

মুল্যবান সংস্কৃতিক সম্পদ্ নিহিত আছে তাহা আমাদের প্রণিধান করিতে হইবে । 

অনেক মুদ্রিত পুধিরই পাঠের শুদ্ধ্যপুত্ধি বিষয়ে সংশয় আছে। এই পাঙুলিপিগুলি 

শুদ্পাঠনির্ঁয়ে সাহাষ্য করিতে পারে । যে সমস্ত পুস্তক আজ পর্বস্ত মুদ্রিত হয় নাই, ভাহাদের 



১৬২ গ্রন্থাগার [ আহ্খিন 

পাঙুলিপি ফষে বিশেষ মূল্যবান ইহা প্রমাণ করিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রাচীন 
পুঁথিগুলির ভিতরে অনেক সময় দৈনন্দিন আক়্ব্যয়। নিমন্ত্রণ-পত্র, দলিলাদি পাওয়া 

যায়। ইহা অনেক সময় তাৎকালিক সামাজিক অবস্থা ও ইতিহাস বুঝিতে সাহায্য করে। 
ফল কথা এই পাওুলিপিগুলি সংগ্রহ করা, ইহাদের ভিতরে কি আছে দেখ! এবং ইহাদের 
সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন । 

স্থখের বিষয় পাগুলিপি সংগ্রহকার্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া আমি 

অধিকাংশ শ্থলেই সহযোগিতার মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছি। অনেক স্থলেই যেরূপ 

সহদয়তা ও সৌজগ্ের পরিচয় পাইয়াছি তাহ! বিস্তৃত লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের আকারে 
পরিণত হইবে। অধিকাংশ স্থলেই পুর্ব-পুরুষদিগের পু'ঁথিগুলিকে পুরাঁকীতি হিসাবে সংস্কৃত- 

কলেজে রক্ষা করিবার আগ্রহে আঁধকারিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। পু থিগুলি দান করিয়াছেন। 

এই পুঁধিগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমর! যথোচিত যত্রসহকারে এগুলি ব্যবহারে।- 
পযোগ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি।, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুথি একটি পুটুলির মধ্যে 
একাধিক পুথি থাকে । সর্বপ্রথমে আধজনামুক্ত করা হর। পাতাগুণি সিক্ত অবস্থায় 

জুড়িয়া থাকে । পু'িগুলিকে আব্জনামুক্ত করিয়া ছাই /1751010]1 ০1191/1-এ রাখা 

হয়। ইহাতে একত্র সংবদ্ধপত্রগুপণি পৃথক হইম্া যায় ও কথঞ্চিৎ বীজীণুষুক্ত হয়। 
অতঃপর পুথিগুলিকে আরও বীজাণু মুক্ত করিবার জন্তা ১18.0101110:01961720115 
0119101061এ রাখা হয়। সেখান হইতে পুথিগুলিকে আশিয়া বইগুলির নাম প্রভৃতি 
নির্ণয় করিয়া তালিকবদ্ধ কর হয়। তালিকাভুক্তির পর পুথিগুলির হুচী নিমিত হয়। 
তাহার পর পুঁথিগুলির জীর্ণ অংশের বথোচিত সংস্কার করিয়া ছই দিকে মলাট লাগান 
হয়। বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ তাহার পর পু'থির খিবগণায্মক শ্চী নির্মাণ করেন। এ হ্চী 
গুরুত্ব অন্ুসরে কলেজ হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকা 098: [51109£9৮-এ প্রকাশিত 
হয়। পরে সমস্ত সুচীগুলিই একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইয়। থাকে। 
বল! বাহুল্য এইরূপে অব্যবত বিশাল পুখিগুলিকে প্ররুত জ্ঞানপিপান্থদের সন্ুথে উপস্থিত 
করার গুরুত্ব কম নহে। ইহা ব্যতাভ নষ্টপ্রায় পু থিগুলিকে 15107:03170 করিয়া রাখা হয়। 
যে সমস্ত পু থির অক্ষরগুপি প্রাচীন ও ছুষ্পাঠ্য সেইগুপির পাঠোদ্ধার করির! আধুনিকলিপিতে 
বিশেষজ্ঞধিগের ঘারা লিখাহয়৷ গব্যেকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। 

বাংলাদেশের অপরিজ্ঞাত পুথিগুপি সংগ্রহ করিয়া এইরূপে জনসমক্ষে উপস্থাপিত 
করিতে পারিলে আমাদের দেশের দ্রত ক্ষীরমাণ এক বিশাল সংস্কৃতির নিদর্শন চির 

বিলুপ্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে । 
এই বিষয়ে কেবলমাত্র সরকারের সুখাপেক্ষী হইয়! থাকিলে চলিবে না। জাতীয় 

সম্পদ রক্ষা করিবার জগ্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই সচেষ্ট হইতে হইবে। 
কোথায় কোথায় পুথি পাওয়া ষায় এই সংবাদ সংগ্রহ করাই সবাপেক্ষা কঠিন কার্ধ। 
অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এরূপ 
ক্ষেত্রে প্রকৃতস্থল অপরিজ্ঞাত থাক। অসম্ভব নহে । ফলে আমাদের প্রচেষ্টার অভাবে সেই সমস্ত 

স্থলের পুথি লোকচক্ষুর অগোচরে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। বাংলাদেশের সমন্ত শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সচেষ্ট হইয়া এই বিষয়ে মনোযোগ দিবেন ইহাই আমাদের আশা। 



সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার অধিকার 

পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা 

আজ নগণ্য নহে। মুখ্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত গ্রস্থাগারগুলি ছাড়াও কলেজ, 

স্কুল এবং অন্ঠান্ঠ প্রতিষ্ঠানিক গ্রস্থাগার-গুলির সংখ্যা ও গুরুত্বও আজ লক্ষণীয় । তথাপি 

্রন্থাগার-গুলির কার্যব্যবস্থ! সর্ধত্র ঠিক সন্তোষজনক মনে হয় না। সমাজশিক্ষা দণ্তরের 

নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারী উদ্যোগে প্রতিঠিত গ্রস্থাগারগুলি আজ অনেকটা! ত্রিশস্কুর অবস্থায় 

রহিয়াছে। সরকার এই গুলিকে পুরাপুরি সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করিতেছেন 

না। অথচ জনসাধারণও এই গুলির পরিচালনার যথোচিত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন 

না। ফলে জনসাধারণ ও সরকারের উভয়েরই নিয়ন্ত্রণাধীন অথচ কাহারও সম্পূর্ণ আশ্রয় 

হইতে বঞ্চিত এই গ্রন্থাগারগুলির কমীরা আজ নানাভাবে অন্ুবিধাগ্রস্ত । স্কুল, 

কলেজ প্রভৃতিতে গ্রন্থাগারের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 

অধ্যক্ষের! সাধারণতঃ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার সহিত জড়িত । সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার 

সহিত জড়িত নহেন এইরূপ গ্রন্থাগার কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হইতে 

প্রাপ্য বিবেচনা! ও সম্মান পান না। শিক্ষকেরা ই'হার্দের সমগোত্রীয় মনে করেন না। 

করণিকেরাও ইহাদের আপন ভাবেন না। ফলত: এই গ্রস্থাগারিক সম্প্রদায় কর্তব্য 

সম্পাদনের জন্ঠ প্রাপ্য সুযোগ ও যথোচিত মর্যাদা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। 

কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত পে-কমিশনে গ্রস্থাগারিকতাকে পৃথক্ বৃত্তি হিসাবে স্বীকৃতিই 

দেওয়া হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পে-কমিটি গ্রন্থাগারিকর্দের সম্বন্ধে যদিও পৃথক্ 

ভাবে বিবেচনা করিয়াছেন, বুও তাহাদের সুপারিশ সমূহের মধ্যে এত অসামঞ্জন্ত রহিয়াছে 

এবং গ্রস্থাগার পরিচালনার নীতি সম্বন্ধে সার! পৃথিবীতে গৃহীত নীতিগুলির এত বৈপরাত্য 

প্রকাশ পাইয়াছে যে মনে হয় এসম্বন্ধে তাহাদিগকে উপযুক্ত মহল হইতে ব্যাপারগুলি ঠিক্ 

চিক্ বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই। 

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে গ্রগ্থাগার আন্দোলন অনেকটা নূতন জিনিষ । আমাদের 

প্রাচীন শিক্ষককূল তথা শাসক গোষ্ঠী এই আন্দোলনের সহিত হয়ত এখনও তাদৃশ 

পরিচিত নন। কিন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই উদ্মেষের অবস্থায় প্ররূত দুরদৃষ্টি সম্পর 

বিবেচনাশীল পরিচালক না থাকিলে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়া ছুরহ। পশ্চিমবজের 

মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কথা এই প্রসঙ্গে মনে করা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালয়- 

গুলিকে যখন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালক্কে রূপান্তরিত করা হয়, তখন অধিকতর কুশল 
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শিক্ষক সংগ্রহের উদ্দেস্টে একদিকে শিক্ষকদিগের বেতন বধিত করিয়া! দেওয়া হয় এবং 

অন্ত দিকে তাদের অধিকতর যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে আজ পূর্বাপেক্ষা 
অনেক অধিক সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ যুগপৎ স্থযোগ 

ও সুবিধা দেওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। 
্রন্থাগারগুলির পরিচালনায় উন্নততর অবন্থা শুষ্টি করিতে চাহিলে আজ আমাদেরও 

অনুরূপ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে গ্রন্থাগার পরিচালনায় পুস্তক 

লেনদেনই প্রধান কথ] নহে। উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে 
অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রস্থাগারিক প্রস্তুত করিতে হইবে । আপন আপন কর্তব্য 

সম্পাদনের জন্য অধিকতর দায়িত্ব, স্বযোগ ও স্বাধীনতা না দিলে এবং উপযুক্ত বেতন না 

দিলে ভাল গ্রন্থাগারিক পাওয়া যাইবে_না ।ভাল গ্রন্থাগারিক না আসা পধন্ত শ্রন্থাগারিকের 

বেতন ও মর্যাদা বাড়িবে না এই সিদ্ধান্ত করিলে ভাল গ্রস্থাগারিক পাইবার অস্তাবনাও 
কমিয়! যাইবে । ইহা অনেকটা! ছুষ্টচক্রের মত। খারাপ অবস্থা এক জায়গায় রাখিতে 

চাহিলে এঁ খারাঁপ অবস্থায় সমস্ত চক্রটিকে খারাপ করিয়া দিবে। 

যাহা হউক সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার হত্রই প্রায়শঃ এক | সমস্ত গ্রস্থাগার- 

গুলির নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যদি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ এক বিশেষ আধিকারিকের উপর ন্তম্ত কর! 

যায়, তাহা হইলে সরকার অন্ততঃ প্রকৃত অবস্থা জানিতে ও ঝুঝিতে পারেন। ইহাতে 

গ্রস্থাগারিকের বক্তব্য প্রকাশ করিবারও সুবিধা হয় এবং প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষেরাও গ্রন্থাগার 

পরিচালনার ক্রটিগুলি কেমন করিয়া দুর করা যায় সে বিষয়ে সম)ক্ উপদেশ পাইতে পারেন। 

শিক্ষাধিকর্তীর নিয়ন্ত্রণাধীনে শারীর-শিক্ষণ বিভাগের জন্ত পৃথক অধিকর্তা নিধুক্ত 

হইয়াছিলেন। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠীনের শারীর-শিক্ষার শিক্ষক প্রত)ক্ষতঃ 
আপন আপন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়াও শারীর শিক্ষার সমুন্নতির জন্য 

শারীর-শিক্ষণ বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট দায়াবন্ধ থাকিতেন। ইহাতে তাহাদের 
প্রতিষ্ঠানেরও উপকার হইত--তাহাদের কার্ষের যথোচিত যোগ্যতা প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টি 
রাখা যাইত। 

পশ্চিমবঙ্গে একজন গ্রস্থাগার-অধিকর্তার পদ হট হইয়াছিল। এ পদে আজিও কেহ 

নিযুক্ত হন নাই এবং উহার অধিকার ও কাধসীমাও কিরূপ তাহাঁও সঠিক জানা যায় 
নাই! মনে হয় এ পদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি শিযুক্ত হইলে, এবং তাহার পরামর্শমত চলিতে 
পারিলে পশ্চিমবঙ্গের গ্রস্থাগার ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি হইতে পারে । 



ও পক ক শা ন শা ৮ শি মহড়া ১ 2, এ্রী রি 
তি বসল পপ নেলি হিস ভাল সনদ শি ক্রু শিকল পপি সপে স্পিসর 7 

গথগ৫ 
গ্রন্থা গা ত্র পরি'ষ দ 

পিপি সত পাশা শীষ 

পসরা পিসপলাসপপী চি 

এ ই সং খ্যা হা 

. বিদেশের গ্রস্তাগার ধাবস্থ। ই মালয় ও সিঙ্গাপুরের ॥ 
মণিশৎ্কর £ ডিসপ্লে ওষারক॥ কাল বৈশাখী £ 

পত্রপান্রকা বিভাগের সমস্যা ও তার সমাধান ॥ 
গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞানের উল্লেখযোগা পুন্তক ॥ 

সম্পাদকীয় ॥ 

ত্রয়োদশ বর্ষ সপ্তম সংখ্য। কাতিক ১৩৭০ 



এটি এটি এট খাটি," এস্টেট এ, এটি, এ * খাটি, এ টি এটি” এ এটি ০4৮ ৫৮৮৮০ 

গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাধপত্র 
ডাক্তার বিনা ভিস্পেনসারী যেমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপণ্ত কর্মী ভিন্ন & 
গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও পরিচালনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সম্মত ৫ 

প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য প্রথমেই 'প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম 
গ্রন্থাগার সরঞ্তাম ও আসবাবপত্রের । এদেশের গ্রন্থাগারের গবস্থা ও 

প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরগ্তাম যথা এ্যাক্সেসন রেজিষ্টার, ক্যাঢালগ 

কার্ড, ডেট লেবেল, বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেট, ছ্টিল র্যাক, বুক 

সাপে ইত্যাদি আমরা সরবরাহ করে থাকি। ইতি মধ্যে পশ্চিম বজের | 
বিভিন্ন জেল! ও অন্যান্থ রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও 

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র ূ 
সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অজর্ন করেছে । 

বিশ্বৃত বিবরণের জন্য পত্রালাপ করুন 

্ 
ছি 

মুকট্রাকো 9 এজেলী 
২৬, শখারীটোলা৷ ্রীট, কলিকাতা-১৪ 

ফোন 2 ২৪-৪৬৮৭ 

আপিন এস খন আর” অর” এরি এটি খনি এরি, ১ সি”, এ এ" খা” এটি এ* এট এ খা” এবি খে. €ট ০০৮৮৩ এ এ এ এ এট এটি সর এ এস এ এটি” এ 



বজায় গ্রন্থা গ্রা ত্র পরিষদ 

১৩শ বধ ] কান্তিক 2 ১৩৭০ | ৭ম সংখ্যা 

বিদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ৪ মালগ্ ও সিঙ্গাপুত্রর 
মালয়েশিয়া । সংবাদপত্র পাঠকের কাছে নাজ আর এই শব্দটি অপরিচিত নয়। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে কটি দ্বীপ শিয়ে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠিত হয়েছে তার মধ্যে 

মালয় ও সিঙ্গাপুর অন্ততম | পৃথিবীর এই ছুটি ক্ষুদ্র অংশের গ্রস্থাগার ব্যবস্থার কথা 

আলোচনা করার আগে এই অঞ্চলের সঙ্গে সংশিষ্ট কিছু তথ্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচিত 

হওয়া প্রয়োজন । 

মালয় আর পিঙ্গাপুরের প্রকৃতি রবারের বন এবং টিনের খনিতে অরুপণ। জীবিকার 

অনেকটা অংশই পূর্ণ হয় এখান থেকে । স্বভাবতই বিদেশী ইংরেজের দৃষ্টি এখানে 
আকরি ত হওয়ার মূল কারণ এ ছুইটি প্রাকৃতিক সম্পদ । সেইজন্টে প্রথমে ইংরেজ সরকারের 
অধীনেই গড়ে ওঠে এখানকার শিক্ষ। ব্যবস্থ।--গ্রস্থাগার ব্যবস্থ। তারই সঙ্গে যুক্ত । 

মালয় ৫০, ৬৯০ বর্গ মাইলের একটি উপত্বীপ। আয়তনে ইংলগ্ডের তুলনায় সামান্য বড় 

কিন্তু সিঙ্গাপুরের তুলনায় ২২৭ গুণ। অথচ মালয়ের জনসংখ্যা সিঙ্গাপুরের তুলনায় মাত্র চার 

গুণ বেশী। মালয়ের বর্তমান জনসংখ্যা ৬২ লক্ষের কিছু বেশী। মালয়ের অধিবাসীদের 

অধিকাংশই স্থানীয় লোক কিন্তু নিঙ্গাপুরের বেশীর ভাগ চীনা। স্বাভাবিকভাবেই এই 
সমগ্র অঞ্চলে ইংরাজী ছাড়াও চীন! ও স্থানীয় ভাষার প্রচলন আছে। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চল আজ আর শুধুমাত্র ইলির্ডডের চলচ্চিত্র পরিচালকের 
কাছে মনোরম প্রাকৃতিক দৃণ্ত ও বিচিত্র জীবনের জন্ত আকর্ষণীয় নয়, গ্রন্থাগার উৎসাহী 

জনসাধারণেরও অন্বেষণল। 

বিগত কয়েক বৎসরে মালয় ও সিঙ্গাপুরের ব্যবস্থার কিছু সমীক্ষা হয়েছে। ১৯৫০ 

সালে 13:353917 0০815011-এর প্রধান আঞ্চলিক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা [3866 1). 1৭67£8802 

মালয় ফেডারেশন প্রাপ্ত পাঠ্য লামগ্রীর সমীক্ষা! সমাধা করেন । ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি 



“১৯৬৬ গ্রন্থাগার [ কাঁত্তক 

[60618101010 0 1121252 /১0016 1200020011 45900198002-র অনুরোধে 

11219797 17115810 01910 মালয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট মালয়ের 

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্বন্ধে একটি ম্মীরকলিপি পেশ করেন ॥ ১৯৫৭ সালে [1156 

125 “055 01. 51920121 2110. 1:6562:01 14110120165 110 1121227 এই শিরো- 

নামায় একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 119125211 15110121 01000 বৈ5 

16651 নামক পত্রিকায় । ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে দিলীতে 00500 52011772-এ 

ড/11750 7. 01010199 49০1070 11000009001 20111016510, 119122৮” এই 

শিরোনামায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সিঙ্গাপুরের সম্বন্ধে এ একই বিষয়ের উপর 
প্রবন্ধ পাঠ করেন 1760719 4702161 এ ছাঁড়াও ছোট-খাট সমীক্ষার কাজ কিছু 

কিছু হয়েছে। তবে এই সমগ্র অঞ্চলের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্বন্ধে পুর্ণাঙ্গ আলোচনা 
করেছেন মালয় বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগারের একজন কর্মী [$0%/470. 140) [7001 156 

তার 17156019 011411)1210155 217 0121255 গ্রন্থে । 

বিশ্ববিষ্ভালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার 
সিঙ্গাপুর £ সিঙ্গাপুরে বর্তমানে ছু'টি বিশ্ববিষ্ভালয়, একটি 7১01560117730 ও একটি 

শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্ত্র রয়েছে। শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার বলতে বোঝায় 

এখানকার এই কণ”ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ফক্ত গ্রস্থাগারগুলিকেই | 

সিঙ্গাপুর বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রতিষ্টিত হয়েছে ১৯০৫ সালে। কিন্তু সেই সময়ে মালয় 
কোন পৃথক বিশ্বধিগ্ভালয় ছিল না। এই বিশ্ববিষ্ঠালয়কেই মালয় ও সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্াপয় 
বোঝাত। কিন্তু ১৯৬২ সাল থেকে মালয়ের রাঁজধানী [19218 14811)017-এ একটি 

পৃথক বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপিত হওয়ার পর সিঙ্গাপুর বিশ্ববিগ্ালয সিঙ্গাপুর শহরেই থেকে 

যায়। এই বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মোট ২৯৪,০০০ গ্রন্থ তিনটি বিভাগে বিভক্ত । কেন্ত্রীর় 

গ্রন্থাগারে ১২৯,০০০; চীন! বিভাগে ১১৭,০০* এবং চিকিৎসাবিষ্ভা বিভাগে ৪৮১০ ০০ 

গ্রন্থ রয়েছে। ৩০০৭ সাময়িকপত্র বর্তমানে এখানে নিয়মিত রাখ] হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের 
মধ্যে রয়েছে একজন গ্রস্থাগারিক, তিনজন সহঃ গ্রন্থাগারিক, বার জন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 

স্নাতক সহকারী এবং অন্তান্স ৩৬ জন কর্মী। ১৯৫৩ সালে নিম্িত একটি ভবনে কেন্দ্রীয় 

্স্থাগার ও চীনা বিভাগ অবস্থিত চিকিংসাবিগ্ঠ! বিভাগ বর্তমানে সহর থেকে প্রায় চার 

মাইল দূ়ে। 

অপর বিশ্ববিদ্তালয়টি হচ্ছে [32115900 [001%০1গ1ে | চীনা ব্যবসায়ীরা প্রায় 

ছ'বছর আগেই সিঙ্গাপুর সহরেই এই বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে 

এখানে চীন! ভাষার পুস্তক সংখ্য। ৭০,০০০ এবং অন্তান্ পাশ্চান্তয ভাষায়। প্রধানতঃ 

ইংরাজী ৩৭,০০* বই রয়েছে। ২৭৩ খানা সামগ়িকপত্র নিয়মিত রাখা হয়েছে। 

একজন গ্রস্থাগার্িক ও ২১ জন সহকারী নিয়েই এখানকার কর্মীদল গঠিত। প্রাচীন 

চীন! প্রাসাদের ধরণে নিমিত একটি মনোরম অস্রালিকায় গ্রন্থাগারটি অবস্থিত | 



১৩৭০ ] বিদেশের গ্রন্থাগার বাবস্থা £ মালয় ও সিঙ্গাপুরের ১৬৭ 

সিঙ্গাপুর পলেটেনিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। ১৪, ৫২০ 

খানা বই ও ৩২০ খান! সাময়িকপত্র এখানে রয়েছে। গ্রন্থাগারিক ও তার আটজন 

সহকর্মী একটি বৃহৎ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ( প্রায় ৫,৫০০ বর্গফুট ) বসে এখানকার 
কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। 

সিঙ্গাপুরের শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগারে কর্তৃপক্ষ তাঁদের গ্রন্থাগার 

ধক্রান্ত 31%15005 গোপনীয় বলে গণ্য করেন । তবে মনে হয় এখানে ১২০০ বই 

আছে। একজন ইংলগ্ডে শিক্ষা প্রাপ্ত উৎসাহী 011976516৫ গ্রন্থাগারিক এখানকার কাজ- 

কর্ম খুবই হু্রভাবে পরিচালনা করে থাকেন। 

মালয়-_-মালয়ে বর্তমানে একটি বিশ্ববিগ্ভালয়, সাতটি কলেজ, একটি করে ভাষা শিক্ষা 

কেন্দ্র ও বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষাকেন্ত্র ছাড়াও সরকার পরিচালিত একটি 00121097032] 

[179115165 রয়েছে । অদূর ভবিষ্তে 'আশ। করা যায় আরও কতগুলি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান 

্াপিত হবে । 

সিঙ্গাপুর বিশ্ববিগ্ভাপয় থেকে পৃথক হয়ে এসে মালয় বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬২ 
সালের জানুয়ারী মাসে। এখানকার গ্রন্থাগারের পুস্তক সংখয| ১১৭,০০০ । এর মধ্যে 

২৪,০০০ গ্রস্থই তামিল ও চীন ভাষায় এবং সবগুলিই প্রার সিঙ্গাপুর বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে 
গাওয়া গেছে । ৩,০০০ সাময়িকপর ও প্রায় ২২,০০০ 18110101171) 11101000116 ও 

১1101090910 এখানে রয়েছে । একজন গ্রস্থাগারিক, ছইজন সহঃ গ্রন্থাগারিক, ন'জন 

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক সহকারী :ও আন্ান্ত ৩২ জন কমী নিয়ে এখানকার কাঁজকর্ম 

চলছে। বর্ভমানে এই গ্রন্থাগারে স্বানসঙ্কুলান মোটেই হচ্ছে না। শীঘ্রই বর্তমান গ্রন্থাগার 

ভখনের থেকে পাঁচ গুণ বড় একটি নব নিমিত ভবনে মালয় বিশ্ববিষ্ঠালয় গ্রন্থাগার স্থানাস্তরিত 

হবে। 

সাতটি কলেজের মধ্যে [00919 ],9111911 এর 9011309] (১০1157-এ সব থেকে 

বড় গ্রন্থাগার রয়েছে । প্রায়। ১৫,০০০ গ্রন্থ নিয়ে চারজন কর্মী এখানকার কাজ চালাচ্ছেন। 

এছাড়া 11059117. 0011080, 0011520 08110010016, তিনটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্ত্রে 

এবং 11116215 ০০11৪6-এর সঙ্গেও ভাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে । 

[9919 14200)01 এর 1[+211111980 [11561606-এর গ্রন্থাগারটিও দ্রুত উন্নতির পথে 

চলেছে। এখানকার কর্তৃপক্ষ একজন অধ্যাপককে ০০191001১09 71870-এর বৃত্তি দিয়ে 

[+01100910-এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ শিক্ষা! গ্রহণের জন্য পাঠিয়েছেন । সরকার 0012161- 

0191 [1790065-এ একটি নিজস্ব গ্রন্থাগার রয়েছে । [0212 15810000174 91020181156 

1,৩9.011573” /[:1:91510% 10560069-এও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে | এই 125016865 

কতৃপক্ষ এখানে সর্ব সময়ের জন্থ গ্রস্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষা! দেওয়ার একটি পরিকরপনা করেছেন। 



১৬৮ গ্রন্থাগার ] কাণ্তিক 

গবেবণ। মুলক ও বিশেষ গ্রন্থাগার (1২655557০18 8250 5১5038] 200 ) 

সিঙ্গাপুর £ এখানকার বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে 73965010 (21068, 

[ব9110081 11056010, 9110161716 00111) 14651512615 4১856001১1. এবং সরকারী 

বিভাগের সঙ্গে ঘুক্ত কয়েকটি গ্রস্থাগারকেই ধর! যেতে পারে । এর মধ্যে খুব বড় না হলেও 
1/0121110 078106105 1,110120-ই বিশেষ উল্লেখযোগ) । 

মালয় ? সিঙ্গাপুরের তুপনায় মালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবন্থা (9196019] [4101915 8990০10) 

অনেকাংশে ভাল । সরকারী বিভাগের সংগে যুক্ত ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও যে কটি 

বিশেষ গ্রন্থগ।রের কথা উল্লেখ করা চলে-সেগুলি হ'ল £ 

(ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থাগার--১৯০৭ সালে প্রতিঠিত। ৪৩,০০* বই এবং ৫২০ 

খান! সামগ়িক পত্র ছাড়াও কিন্তু মূল্যবান সাময়িক পত্রের পুরনো সংখ্যা এখানে পাওয়া যায়। 

এই গ্রন্থাগারে মালয়ের কবি বিষ্ভাপয় ও গবেধণাকেন্দ্র সমূহের ছোট ছোট গ্রন্থাগার গুলির 

[0111010 0%0210206 রয়েছে। 

(খ) চ২0151967 135868101 [7)9816065 : এখানকার গ্রস্থ।গারে ১৫,০০০ বই রয়েছে । 

একটি মাত্র ক্ষি দ্রব্যে নিয়োজিত গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে এইটিকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্ববুহৎ 
বলে ধরা হয়। এখানকার পরিচালন ব্যবস্থ। অত্যন্ত আধুনিক । গ্রস্থাগারিক সাধারণ 

বিজ্ঞানে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাণ্ত। 

(গ) [1086108৩ 01 150108] [২5৪65101) ; ৮১০০০ গ্রন্থের এই বিশেষ গ্রন্থাগারটি 

অদূর ভবিষ্যতে ম।লয় বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের £580111% 0 [1010111€-এর গ্রস্থাগারে পরিণত হবে 

বলে আশ! করা যায়। 

(ঘ) (05০01098105] 9181৮৩$ 106198170678% 2 মালয়ের খনিজ সম্পদের মধো 

টিনের কথা আগেই বলা হয়েছে । মূলত: এই শিল্পের ভবিষাতের জন্ত গবেষণ] কর্মে সাহায্য 

করতে এখানকার গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে [1১01-তে | | 
(উ) 6০:55 155587০1) 117806066 2 10212, 142101081-এর কাছে [০15-এ 

এই বিশেষ গ্রস্থা গারটি প্রতিঠিত হয়েছে। 

(চ) 105৭181) 73817555. এজ [০0501 (ভাবা ও সাহিত্য সংস্থ1 ) £ মালয়ী 

ভাষায় প্রকাশিত প্রায় ৮,০০০ গ্রন্থ এখানে রয়েছে । এই গ্রস্থাগারটিকে একদিক থেকে 

মালয়ের জাতীয় গ্রন্থাগার বলা চলে। এখানকার গ্রস্থাগারিক বর্তমানে ইল ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করেছেন। 

(76 14111519 79110 পত্রিকার ১৯৬৩ সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত 11250 

]. 0150915 লিখিত প্রবন্ধ অবলম্বনে অরুণ ঘোষ কর্তৃক লিখিত ) 



মণিশংকর ! 

ডিস্প্রে ওঘার্ক 

1015112) ০ গ্রন্থাগারে পাঠক আকৃষ্ট করার একটা প্রধান উপায়। বিশেষ 

করে শিশুগ্রস্থাগার বা বিদযালগ গ্রন্থাগারে এর একটা প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। বর্তমান 

যুগে নিত্য নতুন জ্ঞান আহরণ করছে মমুষ। ভবিষ্যতের পথে প| বাড়িরে অজানাকে 

জানছে নির্ভয়ে। আর গ্রন্থাগার সে জ্রানসন্তারকে প্রতিটি মান্থষের কাছে পৌছে দেবার 

বত নিয়েছে। তাই পাঠককে আকু্ট করার জন্য 7)190125 ডু(০1 গ্রন্থাগারের একটা 

অপরিহার্ধ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে । ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সহজেই এঠে আক্ষ্ট হয় এবং 

কি করে প্রদধিত বিষয়ের সম্বন্ধে জানতে বা শিক্ষা পেতে পারবে তার জন্য ব্যগ্র হয়। 

গুধু ছোটদের বেলায় নয়, বড়দের গ্রস্থাগারেও সময়োপযোগী বা কোন বিশেষ বিষয়ে দিকে 

পাঠককে আকৃট করতে 1)75019 ০11. যথে্ সাহায্য করতে পারে । 

আমাদের দেশেও অধিকাংশ গ্রন্থাগারে গেলেই দেখা যাবে--একখান1 বোর্ডের উপরে 

প্রায় দুবছর আগে প্রকাশিত কয়েকখানা বইয়ের মলাটের আবরণ (1801০) ঝুলছে। হয়ত 

ছমাস বা আটমাস আগে বোর্ডে সেগুলি স্থান পেয়েছিল। কিন্ত আজও তা অপরিবতিত। 

ধুলোভরা৷ বোর্ডখানার কাছেও কোন পাঠক ঘেষেন না। কিংবা হয়তো! 1315219) 19921 

খানা এমন এক স্থানে রয়েছে যেখানে পাঠকবর্গের দৃষ্টি চলে না। এ ঘটনা! অনেক 

্রশ্থাগারেই ঘটে চলেছে বা চলে আসছে । সাধারণতঃ কোন গ্রস্থাগারেই কোন 1019019)। 

1000৬ বা চ০21৭এর ব্বস্থা নেই, কিংবা থাকলেও তার কোন ব্যবহার নেই। 

কারণ আমাদের ধারণা এদব করতে গেলে একটা বিবাট খরচ-_। প্রশ্ন হবে-ব্ই কেনার 

টাক] নেই, [)1919% করার খরচ কোথায় পাব? এমনি আরও কত সমশ্তার কচকচি 

চলবে । কিন্তু ুঃখের বিষয় এই যে আমরা একবারও ভেবে দেখি নাযে কেবল প্রচুর 
খরচ করেই ভাল 1039)195 হয় না; বা! ভাল 1919019 করতে হলে অজস্র অর্থের 

প্রয়োজন হয় না। বিনে খরচায় না হলেও অতি সামান্ত খরচেই সুন্বর ও আকর্ষণীয় 

পরিবেশের স্ুটি কর! যেতে পারে । 

সু এবং স্ুম্বর [1919 ০1]. এর জন্য প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে 

হয়_প্রথমতঃ দেখতে হবে যেন প্রদর্শনীটি চমকপ্রদ হয় অর্থাৎ পাঠক বা দর্শক যেন 

প্রথম দর্শনেই আশ্যধ্যান্িত হন। প্রদণিত নক্সা বা বস্ত্র বিস্তা যেন একটা নূতন 

ভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা হয়। সাধারণতঃ ব্যঙ্গ. চিত্র, কৌতুকপ্রদ 

পুতুল বা সজ্জা! এক্ষেত্রে উপযোগী । দড়ি, ফিতে বা এই শ্রেণীর কোন জিনিষের 

সাহায্যে বোর্ডের উপরে বক্তব্যটি লিখে দিলে ভার আকর্ষণ অনেকম্থণ বেড়ে 
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যাবে সন্দেহ নেই। কিংবা নানা প্রকার বক্ররেখার সাহায্যে অক্ষর চিত্রণও বিশেষ 

ভাবে আকর্ষণীয় হয়। গতানুগতিক ভাবে গ্রন্থাগারের প্রবেশ ছ্বারের সামনে একখানা 

[01519 70021 না রেখে যদি তাকে একটু অনাধারণ স্থানে মাঝে মাঝে সরিয়ে দেওয়া 

যায়, তবে তা অনেক বেণী কাধ্যকরী হয়। অসাধারণ স্থান বলতে এমন স্থান যেখানে এ 

জাভীয় কিছু, দেখার জন্যে পাঠক প্রস্তুত ছিল না_এমন শ্থানকেই বোঝান হয়েছে । যেমন 

02919501 ৫810£6এর কাছেঃ কোন 4১1০09%2এর পাশে, অথবা 017412105 

000:1661এর সামনের দেয়ালে ইত্যারদি। মোটামুটি জিনিষটা এমন হওয়! দরকার যাতে 

পাঠক একটু অবাক, একটু বিশ্মিত হয়ে এবং একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ যেন তাকে বইয়ের 
বিষয় বস্তর দিকে আকুষ্ট করে। 

ঘিতীয়তঃ, কোন একটি ছবি বা একই 0৪০1০ বা একই ধরণের সজ্জ! যেন পাঠকের 

মনে, বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে ধিতৃষ্ণ। বা বিরক্তির স্থট্টি না করে। তা যেন কখনও 

পুরোনো না হয়-_তাঁকে নিত্য নতুন ভাবে সাজাতে হবে, নতুন বিশ্ময়ের স্থষ্টি করতে হবে। 
সুতরাং ঘন ঘন দৃশ্তপট পরিবর্তন প্রয়োজন । প্রত্যেকদিন তাকে নতুন করে সাজাতে 

হবে না এবং তা সম্ভবও নয়। কিন্ত দেখতে হবে যেন তা মাসের পর মাস ধরে একঘেয়ে 

পরিবেশ সৃষ্টি না করে। সাধারণভাবে মাসে ছুবার দৃশ্ঠপটের পরিবর্তন প্রয়োজন । এতে 
পরিশ্রম এবং খরচও লাগবে কম, আবার আকর্ষণীয় পরিবেশও স্থায়ী থাকবে । 10150185 

০1 এ অংশ শ্রহণের জন্য শিশু গ্রন্থাগারে বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে শিশুদের ব৷ ছাত্রদের 

উৎসাহিত করা উচিত যাতে তাঁরা নিজেরাই আকর্ষণীয় পরিবেশের স্াষ্টি করতে পারবে । 
স্কুলে সাধারণতঃ ক্লাসের পড়ার সঙ্গে তাল রেখে 1)190185 19098%10 বা ড/11100%/ সাজান 

উচিত । 

তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে 1)1912125 ৮৮০1]. এর মাধ্যমে যেন বক্তব্যটুকু আকর্ষণীয় 

ভাবে ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা! কর! হয়। এই সাধারণ কাট! আমর! অনেক সময়েই ভুলে 
যাই যে অল্পের মধ্যে বিরাট কিছু বলতে পারলেই তাকে ভাল 1)15)185 বলে গণ্য করা 
হয়না। তার ভাব এবং ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য এবং সহজ ভাবও থাক! প্রয়োজন ৷ অর্থাৎ 

প্রদশনীর বক্তব্য যেন নিজের থেকেই পাঠকের কাছে ধর! দেয়, কারণ পাঠক তাকে খুঁজে 
বেড়াবে না। তাহলে 10151)19%) ৮011: এর প্রয়োজনই থাকত না। এ বিষয়ে শিশু বা 

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ সেখানে প্রদর্শনীর উদ্দেস্াটি 
বা ভার বত্তব্য তখন সহজেই শিশুর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে ; এবং প্রবেশ কগতে 
পারলেই শিশু, গ্রস্থাগার প্রদর্শনী থেকে গ্রন্থের দিকে আকর্ষণ অনুভব করবে, তাকে 
পুরোপুরি জানতে চাইবে এবং না জেনে হয়তো ক্ষান্ত হবে না। 

এবারে প্রশ্ন হল £--এই 70150195 প০1-কে কেমন করে আকর্ষণীয় করে তোলা 
যাবে? আমেরিকা বা ইংলগ প্রস্ততি দেশে এর জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। সেখানে 

কেবল মাত্র 101521১-র জঙ্য ব্যবহারের নানা জিনিষ কিনতে পাওয়া ধায়। তাছাড়া 
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তাদের পক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় করাও সম্ভব। কিন্তু আমাদের অপর্যাপ্ত অর্থ ভ।গ্তারের দিকে 
তাকিয়ে ব্যয় সঙ্ধোচ করা প্রয়োজন বইকি ? 

[015019% করার এমন কোন বীধাধরা আইন বা! পথ নেই যার মধ্যে এর গতিবিধিকে 

সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। যে কোন জিনিষ দিয়েই সুন্দর 1)1912195 আ1100জ সাজান যেতে 

পারে। যেমন রঙিন বা সাদ। কাগজ, কাগজের বোও, মাছুর, কাপড়, সুন্দর দড়ি ( অক্ষর 

লেখার জন্য ), ফিতে, ছবি, সুন্দর সোলার কাজ, পট, পুতুল ও অন্ঠান্ঠ শিল্প দ্রব্য যা সহজেই 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর [)19012) 100. সাজান যেতে পারে । 

অনেক সময়ে ফুলের টব, গাছের শুকনো ডাল, পাত প্রভৃতি প্রত্যেকটিকেই উপযুক্ত স্থানে 

এবং উপযুক্ত ভাবে বলাতে পারলে এবং ভার সঙ্গে বক্তব্যটি সুন্দর ভাবে জানাতে বা বোঝাতে 

পারলেই 1019715 ৮*৮০11-এর উদ্দেপ্ত সফল হবে । সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বক্তব্য প্রকাশ 

করতে পারবে এমন যে কোন জিনিষ দিয়েই সাজান যেতে পারে অর্থাৎ বক্তব্য বা 
[)150185-র বিষয়বস্ত কি জিনিষ দিয়ে সাজালে ভাল হবে তা ঠিক করে দেবে । 

লেখা বা আকার রংগুলির দিকে বিশে ভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার । ছোটদের ক্ষেত্রে 

একটু উজ্জল ধরণের রং বা! কাগজ বা৷ কাপড় ব্যবহার করতে পারলেই ভাল হয়। এছাড়। 
[9০156 10151195 বোর্ডটকে মাঝে মাঝে নতুন ভাবে সাজাতে পারলে ভাল হয়। কখনও 

কোণ করে, কখনও বা সোজা ভাবে আবার কখনও বা মাঝখানে একট। উজ্জল রংয়ের 18০1: 

দিয়ে অন্তগুলি তার চারদিকে গোল করে সাজান যেতে পারে । আবার ]9০1০৮এর মধ্যে 

পেজবোর দিয়ে তাকে একখানা বই-এর মত করে সাজালে বা [7110 01171071510) এ 

সাজালে তা সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হবে। 

কালবৈশাখী 

পত্রপত্রিকা বিভাগন্র সম্সস্যা ও তাত্র সম্সাপ্রান 

আজকের দিনে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা যে গতিতে এগিয়ে চলেছে তার সাথে পাল্লা 

দিয়ে চলা সত্যিই কষ্টকর। কিন্তু কষ্টকর বলে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র তো! মানুষ নয়) 
সে চায় আরে! ভাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে নতুন নতুন আবিষ্কারের পথে । এই দ্রুত অগ্রগতি 

অব্যাহত রাঁখাঁর জন্ত বিজ্ঞানীদের যে সব বিষয়ের দিকে নজর রাখতেই হয় তাঁর মধ্যে 

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে তার নিজের গবেষণ। ক্ষেত্রে এবং তার সঙ্গে সংগ্রিষ্ট বিষয়গুলিতে 
দেশে বিদেশে কি কি গবেষণা হচ্ছে আর আজ পর্ধস্ত সেগুলোতে কতদূর ফল পাওয়া 
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গেছে সে সম্বন্ধে যতদুর সম্ভব ওয়াকিবহাল থাকা । যতদূর সম্ভব বললাম কারণ আজকের 
বিজ্ঞান এমন এক স্তরে এসে পৌছেছে যে একজনের পক্ষে কোন বিষয়েরই সব খবর রেখে 
তারপর নিজস্ব গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব । কিন্তু তবু নিজের গবেষণার 

স্থবিধার জন্যই তাদের এই প্রায় অসম্ভব চেষ্টা করতে হয়। গবেষণা ছাড়াও অধ্যাপনা, 
উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি অনেক কারণেই আজকাল এই “সবচেয়ে নতুন খবরঃ গুলে! জানার 

দরকার দেখা দিয়েছে । কিন্তু এই দরকারের লমাধান কোথায় ? 

কোন একটা বিষয়ে নতুন কোন মতবাদ বের হলে বা কোন নতুন তত্ব আবিষ্কৃত হলে 

সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ একটা বই প্রকাশিত হয় না। অন্তত কয়েকমাস দেরী হয়। 

একটা সাধারণ উদাহরণ ধরা যাক। মহাকাশ বিজ্ঞান বোধ হয় আজকের দিনের সবচেয়ে 

দ্রুত প্রগতিশীল বিজ্ঞানের শাখা । কিন্তু সংখ্যাতাত্তবিক বা তত্বভিভ্িক পর্যালোচনায় দেখা 

যাবে যে এই বিশেষ শাখাম মানুষের পুণ্ণজ্ঞান পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। য। আজ 
পর্যন্ত বইয়ের আকারে পাওয়া যাচ্ছে তার পরিমাণ খুব বেশী করে ধরলেও শতকরা পচাত্বর 

ভাগ। অতএব গুধু বই আমাদের এই “সবচেয়ে নতুন খবর” জানার সমস্তার 
কোন সমাঁধানই করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা হচ্ছে পত্রপত্রিকার । 
পাত্রকায় ছোটখাট প্রবন্ধের আকারে গবেষণার ফলাফল বা সে সম্বন্ধে নান। মতামতগুলি 

প্রায় সাথে সাথেই প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এই কারণে গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ করে 
বিশেষ গ্রন্থাগার গুলিতে (5060101 1+10জাতাতে ) পত্রিকার প্রয়োজন ক্রমশঃ বেড়েই 

চলেছে । সাধারণতঃ “বিশেষ গ্রন্থাগার'গুলো কোন না কোনভাবে এক বা একাধিক 

গৰেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকায় এখানে পত্রিকার প্রয়োজন সাধারণ 
গ্রন্থাগারের চেয়ে বেশী। ক্রমবর্ধমান এই পত্রিকার সংখ্য। নিত্য নতুন সমন্তা নিয়ে হাজির 
হচ্ছে গ্রস্থাগারকর্মীর সামনে । | 

আমাদের দেশে কোন একটা! বিশেষ গ্রন্থাগারে যেখানে পত্র-পত্রিকার বিভাগকে 

তিনশ" বা আরও বেশী পত্র-পত্রিক। নিয়ে কাজ করতে হয় সেখানে কি কি সমস্তা 

দেখা দেয় বা দেখা দিতে পারে সেটা দেখা বাঁক। সাধারণতঃ গ্রন্থাগাদে পত্রিকাগুলো৷ 

সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে না নিয়ে কোন এজেন্টের মাধ্যমে গ্রহণ কর। হয়ে 

থাকে । কয়েকটা ব্যাপারে স্থুবিধার জন্তেই এ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কি কি সুবিধা 

হয় সেগুলো সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার | প্রথমতঃ যে-সব পত্রিকা সম্বন্ধে 

যথা সময়ে না পাওয়া বা এ ধরণের কোন অভিযোগ আছে আমরা মে সব পত্রিকার 
সরবরাহকারী এজেণ্টের কাছে একটা চিঠি দিয়েই. তাকে ব্যাপারগুলো সন্বন্ধে যথাযথ 
ব্যবস্থাগ্রহণ করতে অনুরোধ করতে পারি। কিন্তু যদি প্রত্যেকটা পত্রিকাই আলাদা- 

ভাবে সরাসরি প্রকাশকদের কাছ থেকে নেওয়া হ'ত তবে তাদের প্রত্যেককেই চিঠি 
দিয়ে জানাতে হত । এজেণ্টের মাধ্যমে পত্রিকা গ্রহণ করলে তাই চিঠিপত্রের অযথ! 
ঝামেলা থেকে খানিকটা রেহাই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ কবে কোন পতিকার চাদার 

মেয়াদ শেষ হবে, কবে নতুন বছরের চাদা পাঠালে নতুন বছরের পত্রিকার প্রথম 
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সংখ্যাগ্তলো না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না ইত্যাদি খবর সরবরাহ করে এই এজেন্টের 

্রস্থাগার-কর্মীদের সাহাষ্য করে থাকেন। 
স্থানীয় কিছু পত্র-পত্রিকা বিজ্রেতা এই ধরণের এজেণ্টদের কাজ করে থাকেন। 

তবে সব দিক বিচার করলে মনে হয় যে, এজেণ্টের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট 
নয়। বাবাও ব| আছেন তাদের মধ্যে কাকেও সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বল! বায় বলে 

মনে হয় না। কোন না কোন বিয়ে মনোষোগের বা যত্বের অভ্ভাব প্রায়ই এদের 

মধ্যে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বল] যায় যে বার বার তাগাদা দেওয়৷ সত্বেও প্রায়ই 

এই এজেণ্টের প্রকাশকদের কাছে পত্রিকা না পাওয়া সম্বন্ধীয় চিঠি দিতে এত দেরী 

করে ফেলেন যে চিঠি পাবার আগেই প্রকাশকের সেই সংখ্যার সব কণ্থানি হয়ত শেষ 

হয়ে যায়। যাই হোক এ-সব ক্রটি সত্বেও এই এজেণ্টের মাধ্যমেই আমাদের কাজ 
চালানো ছাড়া উপায় নেই। যতটা সম্ভব ভাল কাজ এদের কাছ থেকেই আদায় করতে 

হয়। এই হুল গ্রন্থাগারের প'ভ্রক৷ বিভাগের প্রথম অসুবিধা । 

গ্রন্থাগারের পত্রিকা বিভাগের প্রধান কাজ হচ্ছে পত্রিকাগুলে। যথাসময়ে আসছে কিন! 

সে বিষয়ে খোজ রাখা আর যদি না আসে তবে সে বিষয়ে তদারক কর! 

( সাধারণতঃ চিঠি দিয়ে) যাতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে কোন সংখ্য। বাদ না পড়ে । শুনতে 

বাবলতে গেলে কাজট। মনে হয় খুবই ছোট আর সহজ, কিন্ত আসলে ব্যাপারটা তত মহজ 

নয়। পত্রিকার সংখ্যা বাড়ার সমস্তাটা জটিপতর হয়ে পড়েছে, তাই তার সমাধানের জন্ত 

এদের প্রাপ্তির হিসাব রাখার জন্য কোন না কোন ধরণের কৃত্রিম কারিগরী ব্যবস্থার (66০1:173- 

09] [)109059) আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে । এব্যবস্থাগুলে৷ সাধারণতঃ সওদাগরী অফিসের 

নান| ধরণের হিলাব রাখার পদ্ধতির গ্রন্থাগারের প্রয়োজন অকন্ধ্যায়ী পরিবতিত রূপ । এদের 

মধ্যে সবচেয়ে বেশী যেটা আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয় তার নাম ভ্ডিসিবিল পিরিওডিক্যাল 

রেকর্ড ( 55115 19911001051 160016 )। বিভিন দেশের সংখযাতত্বিক হিসাবে দেখা! 

যাবে যে বর্তমানে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। এব্যবস্থায় স্টীল ফ্রেমের মধ্যে 

পাঁচট। বা তার বেশী গ্রীলের ট্রেথাকে। এই রকম প্রত্যেক ট্রেতে ৪৫1৬৫ টার মত 

পরম্পর সংযুক্ত (11:0511901560 ) একটু মোটা ধরণের কাগজ লাগানো থাকে । 
এগুলোকে কার্ড হোল্ডার বল! হয়। কার্ড হোন্ডারগুলো এমনভাবে সাজানে৷ থাকে 

ষে প্রত্যেক ছোল্ডারের একদিকের প্রায় সিকি ইঞ্চি দেখা যায়। সে অংশটা সাধারণতঃ 

প্লাষ্টিকে মোড়া থাকে যার ফলে যখন কোন কার্ড এই হোল্ডারে লাগানে। হয়, তখন তাঁর 

নীচের দিকের সিকি ইঞ্চির মত জায়গায় লেখাটা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ট্রে থেকে 

আবার কার্ড হোল্ডারগুলো সহজেই আলাদ] করা যায়? এই হোল্ডারগুলোকে ছুরকমের 
কার্ড ব্যবহার করা হয়। একটাতে থাকে পত্রিকার নাম, প্রকাশের সময়, প্রকাশকের নাম, 

সরবরাহকারীর নাম-ঠিকানা, টাদার হার, বিল নম্বর, জম দেবার তারিখ ইত্যাদি । এই 
কার্ডটা কার্ড হোল্ডারের উল্টোদিকে লাগানো থাকে । সেজন্ঠ হোল্ডারটা না তুললে এটা 
দেখা যায় না। এ কার্ডকে টপ কার্ড (10 ০৪: ) বলা হয়। অন্য কা্ডে অর্থাৎ রেভিস্্রী 

২ 
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কার্ডে পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল ( 7:505620) সন, ভারিখ বা মাস দেওয়া থাকে । 
এ কার্ডের একটা অংশ সহজেই দেখা যায় ট্রেটা খুললেই ; সে অংশে পত্রিকার নাম 
লেখা থাকে । কাজের সুধিবার জন্ত দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, তৈমাসিক পত্রিকাগুলোর 
জন্ত বিভিন্ন রংএর কার্ড ব্যবহার কর! হয়--যেমন দৈনিক পত্রিকাগুলো সাদা কার্ডে, ত্রেমাসিক 
গোলাগী কার্ডে ইত্যাধি। রেজিষ্ই কার্ডে চৌকো চৌকে। ঘর কাটা থাকে, কোন একটা 
সংখ্য। গ্রন্থাগারে পৌছ।লে সেটার হিসাব রাখার জন্তে। এ চৌকে ঘরে (+% ) চিহ্ন দিয়ে 

অনেকে এই হিমাব রাখার কাজ চালান, কিন্তু দৈনিক পত্রিকা ছাড়া অন্তগুলোর ব্যাপারে 

এঁ চৌকে। ঘরে সে সংখার প্রাপ্তি তারিখটা লিখে রাখতে পারলে সবচেয়ে সুবিধা ; কারণ 

তাহলে শুধু কার্ডট। দেখেই বলে দেওষা যায় যে কোন একট। বিশেষ সংখ্যা গ্রন্থাগারে কবে 
পৌছেছে । এই সব ট্রেতে কাঁডগুলো সাজানে। থাকে ব্পীন্গক্রমিক ভাবে । এ ব্যবস্থা 
ব্যবহারে সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কোন পত্রিকা কোন একট। সংখ্যা গ্রন্থাগারে এসেছে 

কিনা জানতে হলে চট্ করে কার্ড থেকে সেটা দেখে নেওয়া যায়। স্ুপাকার পত্রিকার মধ্যে 
হাতড়ে খুঁজতে হয় না। এই হল মোটামুটি ভিসিবল পিরিওডিক্যাল রেকডের হিসাব 
কিভাবে রাখা হয় তার বর্ণনা । 

ধদি সব পত্রিক] ঠিকমত যথাসময়ে গ্রন্থাগারে পৌছায় তবে আর কোন সমস্তাই থাকে 

না। কিন্তু কার্মক্ষেত্রে তা ঘটে না। তাই গ্রন্থাগার কমীরদের নিদ্ধারণ করতে হয় কোন 

পত্রিকার কোন একটা সংখ) কত তারিখের মধ্যে পাওয়া না গেলে প্রকাশকের ব৷ 

এজেণ্টের কাছে এ বিষয়ে জানাতে হবে। এই কাজটা খুবই গোলমেলে--কারণ এ 

তারিখ নিদ্ধারণের জন্ত পত্রপর্রিক।র নিশ্নললিখিত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। 

(১) প্রকাশ-কাল অর্থাৎ সেটা পাক্ষিক মালিক বা অন্য কিছু। 

(৯) প্রকাশ-স্থান অর্থাৎ কোন দেশ থেকে সেটা প্রকাশিত । 

(৩) প্রকাশকের মোটামুট সময় অর্থাৎ মাসিকের ক্ষেত্রে মাসের প্রথমে বা শেষে 
কখন এটা প্রকাশিত হয় । 

(৪) বিবিধ--যথ] পত্রিকাটি প্রকাশকের কাছ থেকে সরামরি আসে, না অন্ত কোন 

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আসে, পত্রিকাটি কি চাদার পরিবর্তে পাওয়া! যাচ্ছেনা বিনামূল্যে 

পাঁওয় যাচ্ছে প্রকাশকের সহযোশিতার "্মারক হিসাবে ইত্যাদি | 

প্রত্যেকটি বিষয়ে একে একে আলোচনা কর] দরকার । পত্রিকাটি যদি মাসিক হয় 

তবে সপ্তাহে সপ্তাহে কেউই এর একটা করে সংখ]া আশা করবেন না--এই কারণে প্রতেযক 

পত্রিকার প্রকাশ-কাল ভাল করে মনে রাখা দরকার । ভিসিবিল পিরিওডিকযাল রেকর্ডারের 

টপ কার্ড আর রেজিস্ট্রি কার্ড দুটোতেই এর উল্লেখ করবার জন্য জায়গ। থাকে তাই কার্ডটা 

ভালভাবে পুর্ণ কর! থাকলে এ বিষয়ে কোন তুল হবার সম্ভাবনা থাকে না। 
যদিও পত্রিকার প্রকাশ-স্থান প্রতক্ষ্যভাবে পত্রিকা বিভাগের কোন সমহ্তার কারণ 

হবার কথ! নয়, তবু কার্ধক্ষেত্রে দেখা যার যে মাঝে মাঝে এটা লমস্তার কারণ হয়ে দীড়ায। 
থে সব গ্রন্থাগারে উচ্চভর গবেষণারত গবেষকদের চাহিদার দিকে লক্ষ্য দ্বাখতে হয় 
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তাঁদের পত্রিকা বিভাগকে বিদেশী পত্রপত্রিক] নিয়ে কাজ করতেই হয়। তার ওপর 
যদি গবেষণার ক্ষেত্র বিজ্ঞান বা কারিগরী বিগ্তা হয়ে তাকে তবে তো কথাই নেই। 
কারণ এ সব বিদেশী পত্রিকার মাধাম ছাড়া সে সব দেশের গবেষণার খবরাখবর 

পাবার আর কোন নিভরযোগ্য পথ নেই । খিদে পত্রিকাগুলো সরাসরি অথবা এজেণ্টের মাধ্যমে 
যে কোনভাবেই নেওয়া হোক না কেন সমস্তা একই থাকে । সমস্তাটা হচ্ছে এই যে একটা 
পত্রিকা বিদেশে প্রকাশিত হওয়ার কতদিনের মধো আমাদের হাতে এসে পৌছানো উচিত 
সেট! শ্থির কর|। দেশন্েদে এই সময়ের পরিমাণের ও ভারতম্য হয়। গ্রাত্যেক পত্রিকার 
আন্ুমাণিক প্রাপ্তি তারিখ স্থির কবা না গেলেও প্রাপ্তি সপাহ নিগ্ধীরণ করা চলে। দেশীয় 
পত্রিকাগুলো প্রকাশের তিন-চারদিনের মধ্যে গ্রন্থাগারে সাধারণ: পৌছে থাকে । বিদেশী 

পত্রিকার ক্ষেত্(ে অপেক্ষারুত বেশ সময় লাগে সেখান থেকে এসে পৌছাতে । সেজন্য 
আন্কমাণিক প্রাপ্তি সপ্তাহ শিদ্ধীরণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে কোথা থেকে মার কি ভাবে 

পত্রিকাটি আসছে অর্থাৎ “জাহাজ” কিন্বা বিমানে আমেরিকার পত্রিক। বিমানে এলে 

প্রকাশের এক সন্তাহের মধ্যে এসে পৌছোয়। পত্রিকাটি জাহাজে এলে সময় লাগে 

ছুই থেকে আড়াই মাস। প্রত্যেক পত্রিকার ভ্ুই বা তিনট। সংখা! কবে প্রকাশিত 

হয়েছে আর কবে এসে পৌছেছে সেটা লক্ষ্য করে একটা মোটামুটি গ্রাপ্রি সপ্তাহ স্থির 
করাই সবচেয়ে ভাশ। ম্ুরুতে এর জন্ত যথেষ্ট সতকতাঁর সঙ্গে প্রাপ্তি তারিখ লক্ষ্য করতে 

হয়। অনেকের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায় যে দেশ অনুসারে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল 

স্থির করার। প্রকাশ তারিখের সাথে এই সময়কালটা যোগ করে আন্ুমাণিক প্রাপ্তির 
তারিখ পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বল যায় যে আমেরিকান পত্রিকার ক্ষেত্রে এই 
সময নয় সপ্তাহ, বুটেনের পত্রিকার জন্য সাত সপ্তাহ ইত্যাদি (ছুটোর ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া 

হয়েছে পত্রিকাগ্ডশো জাহাজে আপগবে ) এতে নব পত্রিকা সম্বন্ধে দীর্ঘ ও সতর্ক লক্ষ্য রাখার 
প্রয়োজন থাকে না-_কিন্তু একট! অস্থবিধা দেখা দেয়। সেট! হচ্ছে যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 
পত্রিকার ক্ষেত্রে এই পরণের বাঁধা নিয়ম খাটিয়ে ঠিকমত প্রাপ্তি সপ্তাহ নিদ্ধারণের চেষ্টা না 
করে যদি আলাদা আলাদ। ভাবে প্রত্যেকটা পত্রিকার জন্ঠ এই সময়টার বিষয় বিবেচনা 
করা যায়--তবে অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। প্রকাশ তারিখ আর পাঠানোর তারিখের 

মধ্যে বেশর ভাগ পত্রিকায় যে তারতম্য ঘটে সেটাই হয়ত একই সময়ে প্রকাশিত পাত্রকাঁর 
প্রাপ্তি তারিখের পার্কের কারণ। কোন কোন পত্রিকার বিদেশীগ্রাহকদের জন্য যে কপিগুলি 
ছাপানো হয় তাতে যে প্রকাশ তারিখ দেওয়া থাকে, তার আগেই সেগুলো ছাপালো হয়ে 
যায় এমনি কি অনেক সময় পাঠানোও হয়ে যায় ; যার ফলে যখন পত্রিকাটা এসে পৌছোয় 
তখন দেখা যায় যে হয়ত প্রকাশ তারিখের প্রায় সাথে সাথেই আমরা সেটা পাচ্ছি নয়ত: 
বা আগেই পেয়ে খাচ্ছি। এ ধরণের ব্যাপার ঘটে বিদেশী পত্রিকার উড়োজাহাজ: সংস্করণের 
ক্ষেত্রে। এরকম পত্রিকার একট! উদাহরণ হচ্ছে 'নিউজউইক' পত্রিকা । টোকিও অফিস 
থেকে এর দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে 'প্রকাশকালের 
চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ষদি পত্রিকা এসে না পৌছোয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রকাশক ব! এজেপ্টের 
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কাছে চিঠি মারফত জানিয়ে দিতে হবে। যদি প্রাপ্তি সপ্তাহের মধ্যে কোন পত্রিকা না 

এসে পৌছোয় তবে পাক্ষিক পত্রিকার ক্ষেত্রে আরও এক সপ্তাহ, মাসিক ও দ্বিমাসিকের 

ক্ষেত্রে আরও ছই সপ্তাহ, আর ত্রেমাসিকের ক্ষেত্রে আরও তিন ব চার সপ্তাহ অপেক্ষা 

করে দেখতে হবে যে তার মধ্যে আসছে সংখ্যাট। কিনা । এর মধ্যেও যদি নির্দিষ্ট সংখ্যাটা 

না এসে পৌছোয় তবে বথাস্থানে চিঠি লিখে ব্যাপারট। সম্বপ্ধে খোজ খবর নেওয়৷ দরকার । 

প্রাপ্তি সপ্তাহের পরও কিছু [দন 'অপেক্ষা করার কারণ হচ্ছে যে ছাপ! ব্যাপারে দেরী বা 

ডাকের দেরীর জন্ত পেতে দে হয় তার জন্তই এই অতিরিক্ত অপেক্ষা | কিন্তু তবু মাঝে মাঝে 

এমন হয় যে সংখযাট। পাওয়া বায়নি বলে চিঠি দেবার পরই উল্লিখিত সংখ্যা এসে পৌছোর। 

ওদিকে আবার চিঠির জবাবে একাশক আরেকটা কপি পাঠিয়ে দেশ। তখন হয়ত মনে 

হতে পারে গ্রস্থাসারে একই সংখ] ছুটো৷ হয়ে যাচ্ছে আর তাছাড়া অকারণে প্রকাশককে 

বিরক্ত করা হল ; আরও কট।দিন অপেক্ষা করে চিঠি দিলেই ছুটে ব্যাপারকেই এড়ানো 

যেতো । কিন্তু এই চিন্তাকে কখনই যুক্তিযুক্ত বল! যাঁয় ন। কারণ বেশ দিন অপেক্ষা করে 

চিঠি দিলে এমনও হতে পারে যে প্রয়োজনীয় সংখ্যার বাড়তি কপি প্রকাশকের কাছে হয়ত 

আর থাকে না। এটা খুবই সত্যি যে একট। সংখ্যার একটা কপির জায়গায় ছুই ব! তিনটা 

কপি মোটেই বাঞ্ছিত নয়, কিন্তু পত্রিকার কোন একটা সংখ গ্রন্থাগারে একেবারে না 

থাকাটা আরে! অনেক বেশ অবাঞ্ছিত । সেজন্য নিদিষ্ট সময় অপেক্ষার পর সঙ্গে সঙ্গেই 

চিঠি দেওয়া দরকার । “আন থাক, সব চিঠিগুলো একসাথে কাল পাঠানো যাবে, এই 

মনোভাব প্রায়ই নানা অসুবিধার স্থষ্টি করে। 

মোটামুটি প্রাপ্তির সময়ট। ঠিক করার জন্তে প্রকাশ-স্থান হাঁডাও আর একট! বিষয় জানতে 

হবে সেট? হচ্ছে প্রকাশ সময় অর্থাৎ কোন সময় পত্রিকাটি প্রকাশিত হচ্ছে। একটা মাসিক 

পত্রিক। মাসের প্রথমে বা মাঝামাঝি বা শেষের দিকে প্রকাশিত হতে পারে । অতএব 

আমাদের আগে শিশ্চিত হতে হবে যে সাধারণত কখন এট] প্রকাশিত হয় । কোনও 

কোনও পত্রিকাতে চাদাপ হার ইত্যাদি খবরের সাথে এই খবরট!| ছাপ থাকে, কিন্তু 

অধিকাংশক্ষেত্রেই আমাদের সেট। জেনে নিতে হবে নিজেদের | সুরুতে ছু" একট। সংখ্যার 

প্রকাশের সময়ট! লক্ষ্য করলেই এট। সন্বন্ধে মোটামুটি একটা আন্দাজ কর] যেতে পাবে । 
প্রসঙ্গত দেশীয় পত্রিকার বিষয় কিছু আলোচনা কর] যাক। এদের ক্ষেত্রে প্রকাশস্থানের 

প্রশ্নটা তেমনভাবে দেখ| যায় না। তবে প্রকাশের সময়টা এক্ষেত্রে সত্যিই একটা সমস্য] 

ভারতীয় পত্রিকার মধ্যে খুব কম পত্রিকাই আছে যেট৷ প্রতি সংখ্যা প্রায় একই সময়ের 

ব্যবধানে ছাপা হয়। সবচেংস ছুঃথের কথা এই যে বছ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা পরিষদের তরফ 
থেকে প্রকাশিত এমন অনেক পত্রিকা আছে যেগুলো কখনও সময় মত প্রকাশিত হয় না 

যদিও পত্রিকাগুলোভে মাসিক, ত্রৈমাসিক বা অর্ধাবাধিক এধরণের নিদিষ্ট প্রকাশকাল 
ছাপানো থাকে | মাসিক পত্রিকার ক্ষেত্রে ছু'তিনট! সংখ্যার প্রকাশে কিছু দেরী হতেও 
পারে কিন্তু ত্রেমাসিক বা অর্ধবাধিক পত্রিকার ক্ষেত্রে এ ধরণের নিয়মিত দেরীর কোন 

যুক্তিসঙ্গত কারণ থাঁকতে পারে বলে আমার মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে 
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১৯৬৩ সালের প্রথমে ১৯৬১ সালের শেষ সংখা। কিংবা ১৯৬২র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত 

হওয়ার ঘটনা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত | সরকার-প্রকাশিত অনেক পত্রিকার মধ্যে 

মোটামুটি এই ধরণের" অর্থাৎ যথাসময়ে না প্রকাশ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। 

এদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দেখা দেখা যায় একই সাথে পর পর ছৃ"তিনটা সংখ্যা প্রকাশিত 

হয়। এ অনিষ্মমিত প্রকাশ গ্রন্থাগার কক্সীদের কাছে কতবড় সমস্তার কারণ হতে পারে 

সেটা! একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। 
বিনামূল্যে সহযোগীতার স্মারক-হিসাবে বেসব পত্রিকা পাওয়৷ যায় সেগুলো সম্বন্ধে প্রায়ই 

বিভিন্ন সংখ্যা অনিয়মিতভাবে পাওয়ার অভিযোগ শে।ন। যায়। যদিও অনেকসময় স্থায়ী 

প্রেরণ তালিকায় (119111115 1151) গ্রন্থাগারের নাম অন্তভুক্তি আছে বলে প্রতিষ্ঠানের 

কর্তৃপক্ষ জানান তবু হয়তঃ অসাবধানতা বশতঃ কোনও কোনও সংখ্যা পাঠাতে ভুল হয়। 
কিছু প্রতিষ্ঠানে আবার কোন স্থায়ী প্রেরণ তালিকা থাকে ধলে মনে হয় না কারণ তাদের 

কাছে চিঠি দিলে সঙ্গে সঙ্গে তারা গত ছু/তিনট| সংখ্য। পাঠিয়ে দেন, কিন্তু তারপরের 

ংখ)ার জন্ত আবার চিঠি দিতে হয়। এসব পত্রিকার ক্ষেত্রে একমাত্র সমাধান অন্ঠান্ত 

গ্রন্থাগারে খবর রাখা যে তার সব শেষ কোন সংখা পেয়েছেন। যদি এভাবে খোজ 

নেওয়ার কোন অস্থবিধা থাকে, তবে প্রকাশকাপ অন্থসারে যে সময়ে পাওয়া উচিত সে 

সমগ্বের মধ্যে না পাওয়। গেলে সরাসরি চিঠি দে৪য়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 

অতএব দেখা যাচ্ছে পাত্রক1 বিভাগকে যে সব সমস্তার সন্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে 

প্রধান হচ্ছে যথাসময়ে পত্রিকার কোন সংখ্যা না৷ পেলে সে বিষয়ে চিঠি লিখে তদারক করা 

আর সময়মত চাদা দেওয়া যাতে প্াপানো চার্দার মেয়াদ আর নতুন চাদার মধ্যে কোন 

ব্যবধান থাকে না। ভিমিবিল পিরিওডিক্যাল রেকর্ড এই কাজগুলে। পুরোপুরি সফলতার 

সঙ্গে সমাধান করতে পারে না। কোন কোন পাত্রকা যথাসময়ে এসে পৌছোয়নি তার 

হিসাব করতে হলে পত্রিক! বিভাগের কর্মদের রেকর্ডারের সবকট1 কার্ডই পরীক্ষা করতে 

হয়। যেগ্রন্থাগারে পাঁচশ বা তারচেয়ে বেশা পত্রিকা রাখা হচ্ছে সেখানে প্রতেঃকটা কা 

নির্দিষ্ট সময় পর পর পরীক্ষা করা কত সময় সাপেক্ষ হওয়ায় বিরক্তিকরও হয়ে পড়ে। 

তাছাড়। তাড়াতাড়ি করে কা পরীক্ষা! করার সময় যদি কোন একটা পত্রিকা যথাসময়ে না 

পাওয়ার ব্যাপারটা নজর এড়িয়ে যায় তবে আগামী সপ্তাহের পরীক্ষার সময়ের আগে 

ব্যাপারটা নজরে পড়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে ন!। চাদা পাঠাবার সময় হয়েছে কিনা 

সেটাও লব সময় মনে রাখা সম্ভব নয়। যদিও ভিনিবিল পিরিওডিকযাল রেকভর্ণরে করে 
চাদার মেয়াদ শেষ হবে সেটা লেখা থাকে তবু যখন তাড়াতাড়ি করে পত্রিক। এসেছে কিনা 

পরীক্ষা] কর] হয় তখন স্বভাবতই টার্দার মেয়াদের নজর দেওয়া যায় না। সেজগন্ত গ্রতিমাসে 

একবার যর্দি শুধু টাদাগ মেয়াদের ব্যাপারটা সম্বন্ধ অনুসন্ধান করা যায় তবে সবচেয়ে ভাল। 

রেকভর্শরে বা রেজিষ্রারে সাধারণত যেভাবে পত্রিকার হিসাব রাখা হয় তার ফলে যে সব 

অন্থৃবিধা দেখ যায় সেগুলোকে এড়াবার জন্ত ১৯৩০ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 

শিয়ালী রামামূত রঙ্গনাথন এক নতুন ব্যবস্থার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করেন। এই নতুন 
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ব্যবস্থায় যথেষ্ট ভাল ফল পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থাই রঙ্গনাথনের থি, কাস সিস্টেম 
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নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই ব্যবস্থাভে প্রত্যেকটি পত্রিকার জন্ত ভিনট! কাড এর 

ব্যবহার করা হয়। এগুলো যথাক্রমে রেজষ্ট কা্ড চেক্ কা্ডও ক্লাসিফাইড ইনডেক্স কার্ড 

নামে পরিচিত । প্রত্যেক কারের চেহার। ও কাজ আলাদা । এবার দেখা যাক কেন 

কাড়ের কি কাজ। 

রেজিষ্ট্ি কাডে'র কাজ হচ্ছে পত্রিকার যে সব সং্যখা ওস্কাগারে এসে পৌছেছে সেগুলোর 

হিসাব রাখ! । এই কাঁডে'র মাপ হচ্ছে সাধারণ ক্যাটালগ কাডে'র সমান অর্থাৎ ৫৯৩ ইঞ্চি 

এতে পত্রিকার নাম, সরবরাহকারীর নাম, সরবরাহের জগ্ঠ যে চিঠি দেওয়৷ হয়েছে তার 

নম্বর আর তারিখ, প্রকাশকাল (অর্থাৎ মাসিক না পাক্ষিক ইত্যাদি), কবে চাঁদা জম! 

দেওয়া হল আর কতদিনের জন্য, বিলের নম্বর তারিখ ইত্যাদি সব আলাদা! আলাদা লিখবার 

জন্য কার্ডের উপরের অংশে নিন্দিষ্ট স্থান আছে। কাডে'র বাকী অংশটায় চৌকো। চৌকো 

ঘর কাটা থাকে । এখানে ঘরগুলিতে যথাক্রমে পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, প্রকাশ তারিখ আর 

প্রাপ্তি তারিখ লিপিবদ্ধ করা হয়। এই কা গুলো পত্রিকার নামানুসারে বর্ণানুক্রমিকভাবে 

সাজানো থাকে। এই কা্ডগুলোর সাথে ভিসিবল পরিরিওডিক্যাল রেকডিংএর কার্ডে 

তুলনা! করা চলে। যে সব গ্রন্থাগারে এতদিন ভিসিবল রেকডে র পত্রিকার হিসাব রাখা 

হচ্ছিল, সে সব গ্রন্থাগারে যদি থি, কা্ডস ব্যবস্থায় নতুন করে হিসাব রাখার কাজ সুরু করা 

যায় তবে তখনকার মণ রেগিষ্টি, কা” না ব্যবহার স্ু করে রেকডর্ণার দিয়েই তার কাজটা 

চালানো যেতে পারে । পরে যখন সুবিধা হবে তখন রেজিষ্টি, কার্ড নতুন করে করা যেতে 

পারে যদ্দি সেটা কর। দরকার মনে হয় | 

রঙ্গনাথন উপহার হিসাবে নিয়মিত পাওয়া পত্রিকাগুলোর জন্টে রঙ্গীন কা ব্যবহার 

করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু ধারা ভিসিবিল রেকারে রেজিষ্টি, কাডের কাজ চালাল 

তাঁরা কয়েকট! রঙ্গীন কার্ড ব্যবহার করেন পত্রিকার প্রকাশকাল অনুসারে । যাই হোক, 

টাদার মাধ্যম ছাড় পাওয়া পত্রিকাগুলোর জন্য এমন কোন কোন কার্ড ব্যবহার কর] উচিত 

যেটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যন্যি পত্রিকার কাডের থেকে আলাদা বলে চেনাযায়। তার 

জন্য রঙ্গীন কার্ড বা অন্ত কোন চিহযুক্ত কার্ড ব্যবহার করাটা ব্যবহারকারীর সুবিধায় উপর 

নির্ভর করে । 

চেক কাডে'র কাজ হচ্ছে ঘেসব পত্রিকা যথাসময়ে গ্রন্থাগারে এসে পৌছায়নি সেগুলো 

সন্ধে গ্রস্থাগারকর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। থি, কাড'গ ব্যবস্থার লবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ 

ইহচ্ছে এ কাড। ভিসিবিল পিরিওডিক্যাল. রেকডর্ণরের কোন অংশই এই চেক কার্ডের 

কাজ এত স্ষ্ভাবে চালাতে পারে না। থি, কারের সাফল্যের প্রধান কেন্্র হচ্ছে এই 

কার্ড। এখানেও কাডের মাপ হচ্ছে ৫৮৩ ইঞ্চি এতে পত্রিকার নাম, প্রকাশকাল, 

আন্থমাণিক' প্রাপ্তি তারিখের পর অতিরিক্ত কতদিন অপেক্ষা করা যেতে পারে ইত্যাদি 

লেখার জন্ত স্থান নিদিষ্ট আছে। কাড়ে র বাকী অংশট! লম্বালঘিভাবে কয়েকট! ভাগ করা 
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থাকে। এখানে পাত্রকার বর্ষ, সংখ্যা, সাস্তাব্য প্রাপ্ধি তারিখ, সরবরাহকারীর কাছে কোন 

সংখ্যা না পাওয়া সম্বন্ধে পাঠানো! চিঠির তারিখ লেখার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি পত্রিকার 

জগ্ত একটি করে চেক কার্ড করা থাকে । সব চেক কাডগুলো একটা ট্রেতে রাখা থাকে । 

এই টেতে চেক কার্ড ছাড়া বাহান্নটা গাইড কার্ড থাকে । বাহান্ন সপ্তাহে এক বছর । 

বছরের এক একটি সপ্তাহের জন্ঠ থাকে এক একটি গাইড কার্ড । সবচেয়ে প্রথম ঠিক করে 
নেওয়া হয় সপ্তাহের কোন দিনকে সপ্তাহের শেষ দিন ধরা যায়। সপ্তাহের শেষ দিন শনিবাগ 

ধরলে কয়েকটা অসুবিধা আছে। তারমধ্যে প্রধান হচ্ছে যে, যে সব পথ্রিকা এ সপ্তাহের মধ্যে 

পৌছানো উচিত ছিল সেগুলো না পাওয়৷ গেলে সগে সঙ্গেই প্রকাশককে জানানোর সময় 

হাতে থাকে না তাই বুধবার বা বুহম্পতিকে সপ্তাহের শেষদিন বলে ধরাটা পুবিধাজনক | 

তার ফলে ২।৩দিন সময় পাঁওয়! যায় চিঠি পত্র দেধার জন্য । ধরা যাক বুহস্পতিধার সপ্তাহের 

শেষ দিন ধরা হল) তাহলে গাইড কাডের ইনডেক্ে প্রথম বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার 

এমনি করে প্রত্যেকটার লেখা থাকে | যে বৃহস্পতিবারের মধ্যে পত্রিকার যে সংখ্যাটি এসে 

পৌছানোর কথ। তারই গাইড কাড়ে র পিছনে কাড গুলো রাখা হয়। 

কোন একটা সংখ্যা না পেয়ে প্রক্কীশকের কাছে চিঠি দিলে, চিঠির তারিখ, কোন 

ংখ্যার জন্ত চিঠি দেওয়া হল, কত তারিখের মধ্যে সংখ)াঁটি পাওয়া উচিত ছিল এসব 

খবরগুলো যথাধখ সারিতে লিখে রাখা হয়। কাধ্যক্ষেত্রে দেখ। যার অনেক ক্ষেত্রেই প্রথম 

চিঠির পরও দ্বিতীয় আরেকটা চিঠি লেখার দরকার হয়ে পড়ে। মনে হয় দেশীয় 
প্রকাশকদের ক্ষেত্রে দ্ু' সপ্তাহ আব বিদেশীদের ক্ষেত্রে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে যদি 

কোন খবর বা প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা লা পাওয়া মায় তবে দ্বিতীয় চিঠিটা পাঠালো যেতে 

পারে। সাধারণত এই চিঠিগুলে৷ ছাপানোই থাকে, শুধু পত্রিকীর নাম আর প্রয়োজনীয় 

সংখ্যাট৷ জায়গামত টাইপ করে পাঠিয়ে দেওয়া হয। প্রথম আর দ্বিতীয় চিঠির মধ্যে 

বক্তব্যের কোন পার্সক্য থাকার দরকার হর না, শুধুমাত্র দ্বিনীযটার ক্ষেত্রে সেটার আগের 

চিঠির তারিখ আর “দ্বিতীয় চিঠি” এই কথাটা উল্লেখ করা থাকলেই চলতে পারে । এই 

ধরণের দ্বিতীয় বা তৃতীয় চিঠির হিসাব রাখার জণ্া কাড়ে আগে ষে কটা সারির (০0910010910) 

কথা বলা হয়েছে সেটা ছাড়াও আবো তিনটে সারির দরকার তবে । এগুলোতে ষথাক্রমে 

দ্বিতীয় আর তৃতীয় বা শেষ চিঠির তারিখ লেখা হবে। তৃতীয় সারিতে 'প্রাপ্থি তারিখ 

লেখার ব্যবস্থা করা হবে। অব এই ভারিথট৷ রেজিষ্টি, কার্ডেই পাওয়৷ যায় তাই 
চেককাডে এর খুব বেশী নয়, তবু কবে কবে চিঠি দেওয়! হয়েছিল আর কবে তার জবাবে 

প্রয়োজনীয় সংখ্যাট। পাওয়া গিয়েছিল এই সবগুলি তারিখই চু করে পাওয়া যেতে পারে 

দি প্রাপ্তি তারিখ চেক কারডেথাকে | এবারে চেক কার্ড কিভাবে একটা গাইড কাডের 

পর থেকে অন্ঠ গাইড কাডের পিছনে চলে যার সেটা দেখ! যাক। একটা চেক কার্ডষে 

গাইড কার্ডের পর্ধে থাকে সে সংখ্যাটা! ষদি সে সপ্তাহে না আসে তবে কার্ডটা আগামী 

সপ্তাহের গাইডকাডের পরে রেখে দেওয়। হয় শুধু আনুমাণিক প্রাপ্তি সপ্তাহট! বথাস্থানে 

লিখে । এভাবে প্রত্যেক সপ্তাহে এক সপ্তাহ পিছিয়ে যাবে। এই ভাবে সে পত্রিকার 



১৮০ গ্রন্থাগার [ কান্তিক 

জন্য অনুমোদিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে যদি সংখ না আসে তবে সাথে সাথে প্রকাশকের 

কাছে চিঠি দিয়ে সেই চিঠির তারিখট। যথাম্থানে লিখে আগামী সংখ্যার আনুমাণিক প্রাপ্তি 

সপ্তাহের গাইড কাঁডেরি পরে রাখা হয়। যদিও চেককাডে” প্রথম চিঠির তারিখ লেখা 

থাকছে তবু যেহেতু যে লব পত্রিকার জন্ক৷ অনুপ চিঠি যাচ্ছে সেগুলোর কার্ড” নান! জায়গায় 
ছড়িয়ে থাকায়, কবে দ্বিতীয় চিঠি দেবার সময় হচ্ছে সেটার হিসাব রাখা অসুবিধা । এর 

সমাধান কর] যেতে পারে ষদি ছুটে! ফাইল খোলা হয় যাতে এই চিঠিগুলোর কপি একটা 

করে তারি! অন্তুসারে ফাইল কর! হয়। প্রথম ফাইলটাতেরাখ। হবে দেশীয় পত্রিকা 

সম্বন্ধীয় আর দ্বিতীয়টাতে বিদেশী পত্রিকা সম্বন্ধীয় চিগ্িগুলো। এভাবে তারিখ অন্থুসারে 

সাজানো থাকায় শুধু সপ্তাহে একদিন চিঠিগুলো৷ পরীক্ষা করে দেখলেই হবে যে কোনও 

পত্রিকার জন্ঠ দ্বিতীয় ব। ৩ুতীয় চিঠি পাঠাইবার সময় হয়েছে কিনা । একসাথে সব চিঠি 

থাকায় এই কাজ বেশী সময় লাগার কথা নয়। চিঠির জবাবে যখনই সংখ্যাটা আসবে, 

সেটার প্রাপ্তি তারিখ চেক কারে যগন লেখা হবে তখনই সেখানে থেকে চিঠির তারিখটা 

দেখে নিয়ে চিঠির উপরে প্রাপ্তি সংবাদটা লিখে রাখলে সংখ্যা পাবার পর ভূলবশতঃ আর 

চিঠি দেবার সম্ভাবনা থাকবে ন|। 

ক্লাসিফাইড ইনডেক্স কার্ড অর্থাৎ তৃতীয় কার্ডের মূল কাজ হচ্ছে কোন্ বিষয়ে কটা 

আর কি কি পত্রিকা গ্রন্থাগারে আছে সেটার সম্পূর্ণ একট! হিসাব রাখা । তাছাড়াও এই 

কার্ডথেকে আরও যে সব খবর জানতে পার] যায় তার মধ্যে আছে কোনও একটা পত্রিকা 

কোন সংখ্যা থেকে গ্রন্থাগারে রাখা ভচ্ছে, পত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে 

কিনা, প্রকাশকের নাম, পত্রিকা কার মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে ইত্যাদি। নামেই বোঝ। 

যায় যে কার্ডগুলেলোছে পত্রিকার বগীরুত সম্বর থাকে । কাড গুলো এই নম্বর অনুসাণ্ছে 

সাজানো থাকে । এ কার্ডের মাপ অন্ত চটোর মতই । তিনটে কার্ড তিনটে বিভিন্নভাবে 

সাজানে। থাকায় কোন বিশেষ পত্রিক। গ্রন্থাগারে আনে কিনা, কৰে থেকে আসছে বা কোন 

বিশেষ বিষশে কটা পত্রিক। আসে ইত]ধি সব প্রশ্রেরই উত্তর সহজে দেওয়া যেতে পারে। 

নতুন কোন পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য টা পাঠানো বা চিঠি লেখা হলেই একটা 
রেজিষ্টি, কার্ড করে রাখা উচিত। তবে সে কাডটা একটা আলদা ট্রেতে রাখা উচিত্ব, 

পরে প্রথম সংখ্য! গ্রন্থাগারে এসে পৌছালেই এ কার্ডট৷ রেজিষ্টি, কারের ট্রেতে রেখে 
দেওয়া হবে । আগে কার্ড কর। থাকলে সুবিধা এই যে, গ্রাহক হওয়া সত্বেও এখনও কোন 

পত্রিক! পাওয়া যাচ্ছে না সেটা চট করে জানা যাবে আর সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ কর! যাবে । 

যদি কোন সংখ্যা পাওয়ার পর দেখা যায় যে তার কোন পাত ছোঁড়া বা একট। পৃষ্ঠার 

সঙ্গে আর একটা পৃষ্টা প্রায় জুড়ে গেছে ইত্যাদি কোন খুঁত আছে তবে সে বিষয় সঙ্গে সঙ্গ 
প্রকাশকের কাছে চিঠি দিতে হবে যাতে তার। একট। ভাল কপি পাঠাতে পারে। 

অনেকক্ষেত্রে দেখ! যায় যে এব্যাপারে অনেকের একট! কুঁড়েমি থাকে অর্থাৎ তাদের মতে 

যখন পত্রিকাটি এসে পৌছেছে ভখন «এ সব ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে আবার চিঠি লেখার 



১৩৭০ 1 পত্রপত্রিকা বিভাগের সমস্যা ও তার সমাধাম ১৮১ 

ঝামেলা করা কেন। কিন্তু এই মনোভাব ত্যাগ করা উচিত কারণ যেসব ক্ষেত্রে পত্রিকা- 
গুলে! বাধিয়ে রাখা হয় সে ক্ষেত্রে হয়ত পরে যখন এঁ বিশেষ সংখ্যার সেই পৃষ্ঠার দরকার 
হবে তখন যথেষ্ট অসুবিধ! হবে পঠিকদের । যেখানে বাধিয়ে রাখ হয় না সেখানেও যথেষ্ট 
অস্থবিধা হবে পাঠকদের তবে পাঠকের সংখ্যা আগের ক্ষেত্রের তুলনায় হয়ত কিছু কম। 
পাঠকের জন্যই বখন গ্রন্থাগারের এত আয়োজন তখন নিজের কুঁড়েমির জঙ্ত পাঠকের 
অন্থবিধা কর। মোটেই বাঞ্ছিত নয় | 

অনেক সময় প্রকাশক হয়ত সামান্। ভূল ঠিকানাক্ম পত্রিকাটা পাঠানোর জগ্ভ পেতে 
অস্থবিধ! হয় । তাই প্রত্যেক পত্রিকা আবরণী বা খামের ওপর যে ঠিকানা ছাপা থাকে 
সেট! ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য করা উচিত। যদি কোন ভুল চোখে পড়ে তবে সঙ্গে সঙ্গে 
শুদ্ধ ঠিকানা! জানিরে প্রকাশককে সেই ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাতে অনুরোধ করতে হবে। 

থি, কার্ডস ব্যবস্থার সবচেয়ে অস্টুবিধা এই যে প্রথম প্রথম যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। 
মোটামুটি ঠিকভাবে চালু হতে তিন থেকে ছ"মাস সময় লাগে । অনেকের মতে এতে অনেক 
সময নষ্ট হয়। একই কাজ দুবার করার গন্য অথাৎ একই পত্রিকার জন্য একাধিক কা করে 
বা পত্রিকা পাওয়ার পর চেক কার্ড পরবর্তী আনুমানিক প্রাপ্থি সপ্তাহে সরানো, রেজিদ্রি 
কার্ডএ প্রাপণ্ডর তারিখ ইত্যাদি লেখা যেগুলো অন্তান্ত ব্যবস্থায় এতটা সময় সাপেক্ষ নয়। 
কিন্ত শেষ পবস্ত সুবিধাজনক'ভাবে কাজটা সহজে সারবার সহায়ক হিসাবে এই ব্যবস্থা 
প্রয়োজন আছে! 

বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পত্রিক1 পাওয়ার পর বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থ! গ্রহণ করা হয়ে থাকে । 

কোনও কেনও গ্রন্থাগারে পাত্রকা এলেই সেটাতে গ্রন্থাগারের ছাপাসহ আনুষর্গিক 
কাজগুলো সেরে নিরে সরাসরি এ বিষয়ের অধ্যাপক বা গবেষক যিনি বা ধার সে পাত্রকা 
দেখতে চান তাদের টেবিলে দেখবার জন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয়| যে সবগ্রস্থাগারে পত্রিকার 
সংখ্যা অনেক আর পঠ্ধকাগুলো সম্বন্ধে “উৎসাহী” গবেষকের সংখ্যাও মোটামুটি বেশ কিছু 
সেখানে এই ধরণের রীতি অনুসরণে যথেষ্ট অস্থবিধা দেখা দেয়। সাধারণতঃ গবেষকরা 
তাদের গবেষণার ব্যাপার ছাড়া আধ সধ দৈনন্দিন কাজকর্মে একটু উদাসীন হয়ে থাকেন। 

সেজন্ প্রায়ই দেখা যায় এদের টেবিলের পৌছানোর পর চু করে কখনই পত্রিকাগুলো 
ফেরহ আসে না। সময় সময় খোঁজ করে তাদের কাগজের গাদার নীচে থেকে উদ্ধার 

করে আনত হয় । এজস্ত খ্যাপারট! সম্বন্ধে একটু ভাল করে ভেবে দেখা উচিত। যদিও 

এই ভাবে পাঠাবার পর্ন পত্রিকাগুলো সবই ফেরৎ আসে দেরীতে হলেও তবু যদি কোন 
ক্ষেতে কোন একটা সংখ্যা ফেরৎ না আসে তবে সে ক্ষেত্রে আরেকটা কপি সংগ্রহ করা প্রায়ই 
খুব কষ্টকর হয়ে দাড়াঁয়। অথচ কোন একটা সংখা ফেরৎ না আসার সন্তাবনাট। ষে খুব 
কম থাকে তা নয়। 

এই অস্বিধাজনক সম্ভাবনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তু কোনও কোনও গ্রস্থাগারে 
পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পুম্তিক] (0115610 ) প্রকাশ করা হয়। এ নিদিষ্ট সমরের মধ 
যে সব পত্রিকা গ্রন্থাগারে এসেছে তার বর্গীকৃত সটাক (৪110$2:650. 019,55150 ) প্রবন্ধ 

তালিকাই এই বুলেটিনের বিষয়বস্্ । এই তালিকা দেখে দি কোন নির্দিষ্ট প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
আগ্রহ থাকে সেট! গ্রস্থাগারে জানালে প্রয়োজনীয় সংখ্যাটা দেখবার জন্ত পাঠাবার ব্যবস্থা 
করা হয়। ফলে খুব সীমিত সংখ্যক পত্রিকাই অধ্যাপকদের বা গবেষকদের কাছে যায়। 
পাঠাবার সময় কোন একটা খাতায় কবে, কার কাছে, কোন পত্রিকার কোন সংখ্যাটা 
পাঠানো হল সেট| লিখে রাখলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ না এলে থোজ নেওয়া 
যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে এই ষে প্রত্যেক প্রবন্ধ পড়ে সেটার" 
টাক। সহ বর্গীকরণের জন্তে একজন ব1 দুজনকে সাড়া সপ্তাহ কাজ করতে হয়। আমাদের 

৬. 



১৮২ গ্রন্থাগার [ কান্তিক 

দেশে যেখানে যথাষজ্ভুব কম সংখ্যক কর্মী দিয়ে গ্রস্থাগারের কাঁজ চালানোর একটা প্রবণতা 
আছে অর্থ নৈতিক বা অন্তান্ত কারণে, যেখানে পত্রিকা বিভাগে এই কাজের জন্ত হুজন কমী 
নিয়োগ প্রীয় অসম্ভব! এছাড়াও স্বভাবতই এ কাজের জন্ত প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় 
সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞান থাকা প্রয়োজন নতুবা উচ্চত্তর চিন্তাসম্থলিত প্রবন্ধগুলির সটীক বর্গীকরণে 
অন্বিধা হবে। 

গ্রন্থাগারে পত্রিকার জন্তে যদি আলাদ। বড় পাঠকক্ষ থাকে তবে এ সমস্তার সবচেয়ে 
সহজ আর ভাল সমাধান করা চলে। এই পাঠকক্ষে সব পত্রিকার (শ্থানাভাবে প্রধান 
প্রধান পত্রিকার ) সবচেয়ে নতুন সংখ্যা প্রদর্শনের জন্ত সাঁজিয়ে রাখা হয়। নিজ নিজ 
অবসরমত উৎসাহী পাঠকর। এখানে এসে পত্রিকাগুলে। দেখে যেতে পারেন। একটা 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্তে এগুলো এখানে রাখা হয়। তারপর ষঙ্গি কেউ পড়তে চাঁশ 
তবে তীর কাছে সংখ্যাটা পাঠান হবে নয়ত পুরোনো সংখ্যার সাথে এটাও সেলফে 
চলে যাবে। যেখানে গ্রন্থাগার মূল গবেষণার বা প্রতিষ্ঠান থেকে বেশী দুরে থাকে 
সেখানে অবশ্ত এই ব্যবস্থাতে তেমন সকল পাওয়া পাওয়! সন্তব নয় । কিন্ত অন্ত ক্ষেত্রে 
যদি যথেষ্ট যত্ব নিয়ে এই ব্যবস্থা চালু করা যায় তবে সমন্তার ভাগ সমাধান করা যায়। 
হয়ত প্রথম প্রথম খুব কম পাঠকই পাঠকক্ষে এসে পত্রিকা পড়ার চেষ্টা করবে কিন্ত 
যখন নিজের দরকারে ছ্র'একবরে যখন পাঠকক্ষে আসতে হবে তখন আস্তে আস্তে 
সেটা] অভ্যাসে দাড়িয়ে বাবে । কেউ ঠয়ত বলতে পাবেন যে এই ব্যবস্থার কলে তাদের 

মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই এই অভিযো ॥ শোনা যাবে কারণ 
এখানে তারা তাদের শিজের প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ কিছু প্রকাশিত হয়েছে কিনা সেটাই শুধু 
দেখতে আসবেন । যর্দি দরকারী কিছু দেখতে পান তবে পত্রিকা বিভাগের কমীকে 
সে বিষয় জানিয়ে প্রত্রিকাটি বখাসময়ে তার কাছে পাঠাতে অনুরোধ করতে পারেন। 
এতে খুব বেশী একট! সময় লাগবার কথা নয় | 

বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারে দেখ। যায় পত্রিকাগুলো নাম অনুসারে বর্ণানুক্রমিক ভাবে 

প্রদর্শনের জন্য সাজানো হয়। বিশেষ গ্রস্থাগারে বোধ হয় এরকম বরপীম্ুক্রমিকভাবে 

ন! সাজিয়ে বিষয় অনুসারে সাজানো! হলে বোধ হয় ভাল হয়। এর ফলে পাঠকের! শুধু তার 
নিজের বিষয়ের পত্রিকাগুলো আর কয়েকট। সাধারণ পত্রিকা (যে-গুলো কোন একটা 
বিশেষ বিষয়ের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে ) 
তাড়াতাড়ি দেখে শিতে পারেন সেগুলো কাছাকাছি থাকাতে । বর্ণানুক্রমি কভাবে সাজানো 
থাকলে একই বিষয়ের পত্রিকাগুলো৷ হয়ত শুধু নামের জন্তেই অনেক তফাতে ছড়িয়ে 
থাকে। 

পত্রিকার এত সব সমস্তার সাথে আরও একটা সমস্তা আছে । সেটা নিয়ে হাজির 
হন হিসাব পরীক্ষক ব1! অডিটর | দোষ অবশ্ত মোটেই তার্দের নয়, দোষ হচ্ছে তাদের 
কাজের, তারা অনেক সময় পত্রিকার কার্ডে রাখ হিসাব ছাড়াও প্রত্যেক পত্রিকায় কোন 
নত্বর ( পরিগ্রহণ সংখা অর্থাৎ একসেশন নম্বরের মত) দেওয়া আছে কিনা দেখতে 
চান) যদি শা থাকে তবে কেন নেই ইত্যাদি জানতে চান। বছরের 
শেষে বাধানোর পর্ব যেহেতু পরিগ্রহণ কর। হয় সেজগ্ত আগের থেকে ও ধরণের 
কোন নম্বর প্রত্যেক সংখ্যার দেওয়া যায় না। প্রত্যেকটা পত্রিকায় যদি গ্রন্থাগারের 
শ্ীলমোহর দিয়ে বর্গীকরণের নম্বর দিয়ে দেওয়া হয় তবে তাতেই এদের সব জিজ্ঞাসার 
উত্তর দেওয়া যেতে পারে। পত্রিক গ্রন্থাগারে পৌছানোর পর যখন সেটার প্রাঞ্ধি 
বেজেছি কার্ডে লেখা হয় তখনই পত্রিকার যে পৃষ্ঠায় কুচী আছে সেখানে অন্ত কোদ 
উপমুক্ত স্থানে এই অস্থাগারের ছাপ জমার বর্গাকরণ নম্বরটা লিখে দেওয়া উচিত । 



প্রন্থাগাব্রিক বিজ্ঞানেত্র উাল্লপখঘোগ্য পুস্তক 
19 : 2381-:1963.  96001061508100728 (07 1919119897919)0 1৩1520০৩, 

[101019811 90811608005 11150150190. 

কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা! করবার সময় সেই বিষয় নথব্ধে পূর্বস্থবীদের মতামত বা 

মন্তব্যের উল্লেখ করবার প্রথা অনেকদিনের । 

এই বক্তব্যের স্থত্র সাধারণতঃ সেই পৃষ্ঠায় পাদটাকায় উল্লেখ কর। হয় অথবা প্রবন্ধের শেষে 

পঞ্জী রূপে বিন্তন্ত হয়ে থাকে । প্রয়োজন হলে পাঠক এই স্থত্র থেকে পত্র পত্রিকা অথবা 

পুস্তক .পুস্তিকা সংগ্রহ করে আরো! অধিক তথ্য সংগ্রহ করে শিতে পারেশ। এই স্তর 

উল্লেখ করবার |বভিন্ন ধরণের প্রথা প্রচলিশ আছে। অনেক পত্র পত্রিক। নিজ নিজ মান 

'নর্ধারণ করে লেখকদের তা৷ অনুসরণ করবার নির্দেশ দেশ? ফলে একই লেখক যখন 

বিভিন্ন পাত্রকায় প্রবন্ধ প্রকাশের জন্ত পাঠান তখন তাকে দেই সমস্ত পত্রিকার বিাভন 

ধরণের মান অন্ুদরণ করতে হয় । আবার পাঠকরাও এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে 

প্রয়োজনীয় তথয সংগ্রহ করতে হিমসিম খেয়ে যান । 

এখানেও সঙ্গতির অভাব। কয়েকটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পর পত্র পত্রিকা থেকে 

এই অনঙ্গতি ও বৈচিত্রেযর কতগুলি উদাহরণ এখানে দেওয়। ইল £ 
1. 70919] 06 01801071098] ০০:০৮, 

8100 200. 0010515, 2. 00610, 1১055, 1938, 6, 211. | লেখকের কেবল 

অন্তঃনাম, পত্রিকার সংক্ষিগ্ত নাম, বংসর, খণ্ড সংখ), যে পৃষ্ঠায় প্রবন্ধটি সুরু হয়েছে। | 

2..101109] 06 4১016715210 011610)108] ৯০০1৪ 

[). ড. 01901:0) £. বি৪০1 1015017, 15,882 (19৩9) 

3. 50216, 09010109] 06 4১200110211 01161010891 ১০০1০-র অনুরূপ, তবে 

লেখকের অন্তঃনাম আগে পরে আগ্ঠ পামের সংক্ষপ্ত রূপ । 

4..:1110195 70001702101 01010715605 ( এবং ভারতবর্ষের 0. 5. ][. ২. প্রকাশিত 

সমস্ত পত্রিকা) 0২910190112110191) [3.৬., 010095 1218095 ১০০০ 57 (1961), 4225. 

5. 01019] 0£ [170821 0176101108] ০০2৮5, 

10010061166) ]. 501. 100. 7২65 1960, 195 94. 

পত্র পত্রিক! ব্যতীত পর্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সুচী (117065 00 7১811961- 

0৪] 1,16651260716 ) অথবা সারাংশ সম্থলিত স্থচী-(805618005 ) তেও এ অঙগ্তরূপ 

বিভিন্নতা আছে । যে সমস্ত পত্র পত্রিকায় খণ্ড সংখ্যা থাকে না ( যেমন 0 ০017091 01 006 

0115101০281] 9০০1৮ ) এবং যে সমস্ত পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যার পৃথক পৃষ্ঠা সংখ্যা 

থাকে, তাদের উল্লেখ করবার প্রধাও বিভিন্ন ধরণের । পুস্তকের অংশ বিশেষ এবং 

পেটেণ্টের উল্লেখের ব্যাপারেও তেমনি লমস্তা আছে। 
আন্তর্জাতিক মানক সংস্থা (10610726101 (015817179.01092. 001 5620081- 

11519005. [150 ]) এই ব্যাপারে একটি পদ্ধতি প্রচপনের চেষ্টা করেছেন ১৯৫৮ এবং 

[50/2. 77-1958 সংখ্যক মানে তাদের স্থপারিশ সমূহ প্রকাশ করেছেন। 

সম্প্রতি ভারতীয় মানক সংস্থা এই সধ্বন্ধে একটি মান প্রকাশ করেছেন। তাদের 

সুপারিশ মুখ্যতঃ ছুভাগে বিভক্ত £ (১) পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লিখিত সুত্র 

(২) প্রবন্ধ স্থচী (1006%: ) এবং সারাংশ (21998005 ) উল্লেখিত সুত্র । 

উভয় ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ভাবে সপ্ূর্ণ পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা উল্লেখের পদ্ধতি, পত্র- 

পত্রিকার গ্রবন্ধ, পুস্তকের অংশ বিশেষ এবং পেটেণ্টের উল্লেখের পদ্ধতি সম্বন্ধে 

স্থপারিশ আছে। 
১8 



সম্পাদকীয় 
ছাত্রদের পাঠপ্রবৃত্তি সঞ্চার 

স্কুলের বছর শেষ হ'ল। এখন থেকে মাসখানেক মাস ছুই ছেলেদের স্কুলের পড়ার 

বিশেষ চাপ থাকবে না। এই সময়টা অনেকের কাছেই শেষের দিকে ভার হযে 

বাড়ায় । ছেলেরা বাধ্য হ'য়ে শেষে তাস পাশার আশ্রয় নিয়ে সময় কাটায়। তাস 

পাশার এই রকম ব্যবহারের ফলে এ-গুলো আর বিলো॥ থাকে না, ব্যসন হ'য়ে দীড়ায় ; 

আর শেষে কু-অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। গ্রন্থাগারিকেরা এই সময় একটু সক্রিয় হ'লে 

ছেলেদের মধ্যে ভাল পড়ার অভাস স্থঠি ক'রে তাদের অশেষ উপকার করতে পারেন। 

প্রত্যেক ছেলের মধ্যেই নেতৃত্ব করবার গোপন স্পৃহা আছে। তাদের দিয়ে যদি পাঠচক্র 

বা আলোচনা সভা গড়িয়ে নেবার চেষ্টা করা হয় তা"হলে তাদের এ নেতৃতস্পৃহাকে একটা 

ভাঁল কাজে লাগান যেতে পারে। গ্রস্থাগারিক কয়েকজন ছেলের একটা ছোটখাট দল এই 

রকমভাবে তৈরী করিয়ে নিতে পারলেই তাদের সার্থক পড়াশুনোর দিকে এগিয়ে নিতে 

পারবেন । সাপ্তাহিক বা পক্ষান্তিক আলোচনা-চক্রের জন্ত ভাল বিষয় নির্বাচন করতে 

পারলে বিষয়-বিশেষে অভিজ্ঞতা লাভের উৎসাহ বোধ কর্বে। গ্রস্থাগারে সেই বিষয় সম্বন্ধে 

কয়েক খান! বই সংগ্রহ ক'রে ছেলেদের গোচরে আন্তে পারলেই সেই বইগুলো পধ্যায়ক্রমে 

পড়া হ'ফ়্েযাবে। 

অবশ্ত পাঠচক্র বা আলোচনা-চক্রের প্রতি ভাল ছেলে ছাড়া আর কেউ বিশেষ উৎসাহ 

বোধ ক'রবে না। সাধারণকে আকুষ্ট ক'র্তে হ'লে গল্পের বই দিতে হবে কিশোরদের কাছে 

ছুঃসাহসিক অভিযান বা ডিটেকৃটিভ উপান্তাসের আকর্ষণ খুব বেশী । সাধারণ অবস্থায় স্কল 

খোলা থাকৃলে অনেক অভিভাবক ছেলেদের এঁসব বই পড়া পছন্দ করেন না। কিন্তু পরীক্ষা 
হ'য়ে গেলে ছেলেরা বদি তাদের অপছন্দের কয়েকখা'না বই ছাড়া অন্য বই প'ড়তে চায়, 

তার! সাধারণতঃ বাধা দেন না। মাই হোক বাইরের বই লা পড়া পধস্ত ছেলেদের তাড়াতাড়ি 

পড়ার অভ্যাস হয় না-তারা স্বাধীনভাবে পড়তে শেখে না-_-আনন্দের জন্য পণ্ড়তে অভ্যন্ত 

হ'তে পারে না। বলা বাহুল্য ছেলেদের আনন্দের জন্ত প'ড়তে অভ্যন্ত ক রতে পার্লে 

্রন্থাগারিক অনেকট! আত্মগ্রসাদ লাভ ক'র্তে পার্বেন | 

স্কল-বছরের সমাপ্তির এই সময়ে গ্রস্থাগারিকদের দৃষ্টি ভাই এদিকে আকর্ষণ কর্ছি। 



এ ই সং খা গ্ঘ 

নণিঈশ্নাথ মুপাপাধার £ এলেজ গন্থাগ!র পনিচালন। ॥ 

পরিষদ সংবাদ ২. ১৮৬৮ সর সা্টিসিকেট পণীঞ্ষাল বশ ॥ 
গুরুদাস বন্দ্যেপাধা।য় £ ইনণজ আমলে গাঠাণপিদ। পম পাতা ও পুত ॥ 
সুপ্রকাশ গুপু ২ গ্রস্থাপ।বিকেন নতুন দাষ্ট ॥ 

সম্প।দনাম ॥ 

রবে হস ৮১৮০. তিশার হারা 
কু আত ইছ। ---**" রো তারানিজরশছের -সল1 

5 তআ৯১৬০এনরা 

ত্রয়োদশ বর্ষ অষ্টম সংখ্য। অগ্রন্থায্্ণ ১৩৭০ 



দ্বিজেক্দ্র রচনাবলী 

দুই থণ্ডে সম্পূর্ণ । প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয় খণ্ড 

এই বৎসরে প্রকাশিত হইবে। উভয় খণ্ডই ডঃ বখীন্ত্রনাথ 

রায় কর্তৃক সম্পাদিত। প্রত্তি খণ্ডের মুলা টা, ১২৫০ 

বঙ্কিম রচনাবলী 
প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্তাস (মোট ১৪টি)। শ্রীযোগেশচন্দ্ 

বাগল কর্তৃক সম্পাদিত। মুল্য ট|. ১২:০০। 

রমেশ রচনাবলী 

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্তান €( মোট ৬টি )। 

যে! গেশচজ্্র বাগল কর্তৃক সম্পাদিত । মুল্য টা, ৯'০০। 

ভারতের শক্তি সাধন। ও শাক্ত-সাহিত্য 

গ্রন্থখানি রচনার জন্য ডঃ শশিভৃষণ 1শগুপু সাহিতা 

আকাদমী পুরস্কারে ভুযিত। মুল্য টা, ১৫*০০ | 

বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যরদ শ্রীহরেরষ্ মখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রায় চার হাজার 

পদাবলী সঙ্কলিত ও সম্পাদিত । মুল্য টা. ১৫০০ | 

রামায়ণ কত্তিবাস বিরচিত 

ডঃ স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ । 

প্রীক্ষধ্য রায়ের বু রঙিন চিত্র সংযোজিত । মুল্য টা. ৯১০ | 

উপনিষদের দর্শন 

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উত্ত বিষয়ের 

প্রাঞ্জল পরিবেষণ। মূল্য টা. ৭০০ | 

রবীন্দ্র দর্শন 

শ্রীছিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 

জীবনবেদের সরস ব্যাখ্যা । মূল্য টা. ২৫০] 

সাহিত্য সংসদ 

৩২-এ” আচার্য প্রফুল্লচজ্জম রোড £ কলিকাতা-৯ 

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥ 



গ্রসশ্াগার 

বঙ্গী ঘ গ্রস্থা গা রও পরিষদ 
৬ ৈ 

১৩শ বর্ষ ]' অগ্রহায়ণ 2 ১৩৭০ | ৮ম সংখ্যা 
মেধা ওমঞজা 8০৮ 11285805-7 স্ম্টী উকি 0320-88289৯585১রতযিছ সি থা ১৬ পরার 

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় । 
| 
1 

ক্কালজ-গ্রন্থাগা্র পত্রিালন। 

বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের মধ্যে কলেজ গ্রন্থাগারের একটি বিশিষ্ট শ্বান আছে। 

জাতির নেতৃত্ব ধাহার গ্রহণ করেন তাহাদের প্রায় সকলেই কলেজের মাধ্যমে উচ্চতর 

শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন। কলেজের শিক্ষা গ্রহণের সময় হইতেই 

তাহাদের গভীরতর জ্ঞান লাভের অবকাশ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীন চিস্তা, পাঠ্য বিষয়- 

সমুহ ব্যতীত অন্তান্ত বিষয়ের জ্ঞানলান্, পারস্পরিক আলোচনার সাহায্যে নিজেদের 

বিচার শত্তির উন্নয়ন এই সমস্তই কলেজ জীবনে আরব হয়। বস্বতঃ মাধ্যমিক শিক্ষা 

পর্যন্ত পাঠকের যেন শিক্ষানবীশ কাল। জ্ঞান-সরোবরে সাতার কাটিবার স্জগ্ভ ভাহাকে 

ততদিন শিক্ষা লইতে হইতেছে। অবপন্বনের সাহায্যে আগড় দেওয়া অংশের মধ্যে 

তাহাকে বিচরণ করিতে হয়। বিস্তৃভতর দেশে আপন ইচ্ছায় ষে আপন শক্তিমাত্রের 

নির্ভর করিয়া যাইবার স্বাধীনতা তাহাকে দেওয়া হয় না। কলেজে উচ্চতর শিক্ষার 

ব্যবস্থার মধ্যে আদিলে তাহার এই বন্ধন কাটিয়া যায়। সে স্বাতন্ত্রা লাভ করে। তাহাকে 

অনেকথানি স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দেওয়। হইয়া থাকে । 
কিন্ত কলেজে প্রবেশের সময়েই সকল ছাত্রের বুদ্ধি পরিণত হুইয়া যায় না। মাধ্যমিক 

শিক্ষার স্তর পর্যন্ত যে নিষেধের বেড়া তাহাকে ঘিরিয়| রাখিত তাহা উঠাইয়া দিলে 

অনেক ক্ষেত্রেই সে সঠিক চলার পথে পা না বাড়াইয়া ভ্রান্ত পথিক হইয়া পড়ে। 

উচ্চতর শিক্ষা আকর্ষণ অপেক্ষা নানাবিধ গ্রলোভন তাহাকে প্রলুব্ধ করে। ছাত্রঘমাজের 

মধ্যে অন্কেকেই কেন জানি না, অনেক লময়ই পড়াশুনা! করি এ-কথা শ্বীকার করিতে 

কু্ঠিত দেখা যায়) এবং এই কুষ্ঠাই তাহাদিগকে অবাঞ্চিত নানা বিষয়ের দিকে আকৃষ্ট 

করে, অপ্রালঙ্গিক বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে, ফল কথা, বিভ্রান্ত করে। 

ূ 

ূ 



১৮৬ গ্রন্থাগার | অগ্রহায়ণ 

আমার এই কথা বলার উদ্দেগ্র ইহা! নহে যে কলেজ-জীবনে ছাত্রিগকে পাঠ্য- 

পুস্তক-সর্বস্ব জ্ঞানের মধ্যে নিবন্ধ থাকিতে হইবে। বরঞ্চ অবসর যাপনের সুষ্ঠু পদ্ধতি 
এই সময্নেই ছাত্রকে আবিষ্কার করিতে হইবে। আপন আপন যোগ্যতা ও প্রবৃত্তি 

অনুধায়ী কাহ।কেও ব! লেখাপড়া, কাহাকেও বা সঙ্গী&, কাহাকেও বা জনসেবা, কাহাকেও 

বা! বাগান করা বা অন্তবিধ বিনোদ ও ব্রত বাছিয়া লইতে হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার 

স্তরেই হয়ত ইহার আরম্ত। কিন্তু উচ্চতর শিক্ষার সময়েই ইহার ক্রম-পরিণতি হওয়া 
আবশ্তক। খেলাধূলা, খোস-গন্প বা নিদ্রা কর্মক্রান্ত মানুষকে পুনরায় কর্মক্ষম করিবার 
জন্যই অবলঘ্িত হয়া উচিত। এগুলি ব্যতীত অবসর বিনোদনের অন্ত পন্ঠ। যদি মানুষ 

খুঁজিয়া না পায়, তবে অত্যন্ত কাধাব্যন্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলেরই জীবন ভারস্বরূপ 

হইরা উঠে মাত্র। সুতরাং কলেজ জীবনে পাঠ্যপুস্তক পড়া ছাড়াও আমাপিগকে উপদুক্ত 

নাগরিক হইবার যেগগ্যতা অগ্রন করিতে হইবে, আমাদের ব্যক্তিগত জীখনের সঠিক 

বৃত্তির ষোগ্যত] অর্জন করিতে হইবে এব* অবলর কাপ হথোপবুক্তভাবে যাপনের শিক্ষ। 

গ্রহণ করিতে হইবে। 

বলা বাহুল্য উপরের কর্তব্যগি পাঠ্য পুস্তক মাত্রের মধ্যে শিবদ্ধ থাকিয়। সম্পন্ন করা 

যায়না । আমি পাঠ্যপুস্তকের গুকদত্বের অপলাপ করিছ্ধে চাহি না। একথা কে না 

জানে--ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষায় ভাল ফল করার উপরই 'ভবিষাৎ জীবনের সাফল) অনেকাংশে 

নির্ভর করে। বিশববিগ্কালয়ের স্বীকৃতি আমার্দের জীবনের অন্ততম প্রধান পাথেয়। কিন্তু 

বৃত্তি নিরূপিত হইবার পর সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠ। অঞনের জন্ত পাও পুস্তকের নিকট 
হইতে আমরা থে সাহায্য পাই ভাহার প্রভাব যথেষ্ট সীমিত। এইথানেই প্রয়োজন 

বু বিষয়ের সহিত পরিচয় € আপন বিশে বিষয়ে বিশেষজ্ঞতাঁ। বলা বাহুল) পাঠ্য- 

পুস্তকমাত্র হইতে এই দুইটির কোনটিই বেষ্ট গাওবা সম্ভব নয়। 

আমার বিবেচনায় কলেজীয় শিক্ষা প্রধান অবদান শিক্ষকের শিক্ষা নহে, নির্বাচিত 

পাঠ্যপুস্তকও নহে-বিভিন্ন বিচিত্র চিশার সঙ্গে পরিচিতির সুযোগ । শিক্ষকের শিকট 

হইতে প্রাপ্ত শিক্ষার মুল্যও যেমন কম নহে, সঙ্গীদের চিন্তাধারা হইতে আমরা থে 
অনুপ্রেরণা লাভ করি তাহার প্রভাবও তেমনই নগন্ত নহে। কলেজীয় শিক্ষা ব্যবস্থার 

মধ্যে এই জন যথেষ্ট পরিমাণে আলোচনা-চত্র, নানাবিধ বিষয়ের সহিত পরিচয়ের মত 
সহজ ভাষণ গ্রভৃতির ব্যবস্থ। থাকা প্রয়োজন। এইগুপি হইবে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের 

সিংহত্বার। প্রত্যেক ছাত্রই আপন আপন রুচি অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করিয়া থাকে 
এবং পরম্পরের আলোচনার মধ্য দিয়া আপন আপন চিন্তাধারাকে পরিণত করিয়া 
থাকে । কিন্তু এই ব্যবস্থা জ্ঞান অর্জনের, স্বাধীন চিন্তার ক্রম পরিণতির, বিচিত্র অভিজ্ঞত। 
লাভের পশ্চাৎ দ্বার, এইগুলি রুচি ও প্রয়োজন মত অনেকে ব্যবহার করে--অনেকে এইগুলি 
ঠিক মত গড়িয়া তুলিভে পারে না। গাই শিক্ষার করপক্ষদের সকলের জন্য সিংহদ্বার 
খুলিয়া রাখিতে হইবে, নির্বাচিত বিষয়নমূহের মধ্যে ছাত্রদের জ্ঞান নিবদ্ধ না থাকিয়া 

বহু বিষয়ে পরিব্যাণ্ড হইতে পারে ভাহার আয়োজন করিতে হইবে। 
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কলেজীয় শিক্ষার যে উদ্দেখখ ও আদর্শের কথা উপরে বিত হইল ইহার সহিত 
একমত হইতে পারিলে এই শিক্ষায় গ্রন্গাগারের স্থান ও প্রভাব নিবপণ করা খুবই 
সহজ হইয়া যাইবে। ডিগ্রী-কেন্দ্রিক শিক্ষাকে জ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করিতে 
পাপসিলে ছাপ সবন্ব শিক্ষাকে বিকাশ-মূলক শিক্ষায় রূপাস্তরিত করিতে কলেজ ব্যবস্থায় 

গ্রন্থাগারের গুণত্ব যে অপরিসীম ইহ1 দ্্দাঁতীত হইয়া উঠিবে। 'আজ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় 
গ্রন্থাগারগুলি অবহেলিত, কেন না ছাত্রের জ্ঞান অপেক্ষা, চিন্তাশক্তি অপেক্ষা অগ্তবিধ 

যোগ্যতা অপেক্ষা আমরা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাঁপকে সম'ধক প্রাধান্ত দিয়া থাকি। সুতরাং 

ছাত্রেরাও নির্দিষ্ট পাঁঠ]পুস্তক, নোট, গ্রগোত্তর বাতা কিছুর প্রতি আগ্রহাবিত নহে। 

পাঠ্য পুস্তক প্রতৃষ্ঠি চিন্থাশক্তির স্বধীন বিচারের সহারক না হইয়া স্বয়ং প্রধান হইয়। 

গিয়াছে । কারণ যেখ।শে কাধে গরণত হয় সেইখানের বিড়ম্বনা তাই আমাদের শিক্ষা- 

জীবনের, ভথ| কর্মজীবনের সর্বন প্রতিফালত হইতেছে । এই অবস্থার প্রতিকার করিতে 

হইলে আমাদের [শঙ্গার উদ্দেগ্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং যাহারা এ শিক্ষার 

প্রকুত লাধন তাহ!দের উপর যথেঈ গুকুত্ব দিতে হইবে। বল] বাছুলা এইকপ টেষ্টার আরস্ত 

করিতে হইলেই গ্রন্থাগারের [কে আমাদের যথেষ্ট দৃষ্টি [তে হইবে। 
পাঠের অভ্যাসের গুকধ ও প্রয়োজনীয়তা কা ও কতটা, থহারা কলেজীয় শিক্ষা 

লইতেছেন, তাহাদের পক্ষে এ প্রশ্ন এভন করিয়া আলোচনার প্রশ্নই ওঠে না। মাধামিক 

বিদ্যালয়ে পাণের সময় হইতেই ছাদের নাহাতে পাঠস্পৃহা সমুজ্জীবিত হয় সেই বিষয়ে 

শিক্ষকদের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু মাধামিক বিদ্যাপয়ে 'অশেকক্ষেত্রেই নন কারণে 

আমরা এগপ দি দিতে পারি ন1। ছি ইহাতে হয় সন্দেহ পাই, কিগ্ত কলেজীয় শিক্ষার 

ক্ষেত্রেও যি আমরা এই ব্যবস্থা অন্য রাখি তাহা হইলে এ ক্ষাতি গভীরতর হইয়া উঠিবে। 
মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ধু ছাত্রদলের বিপুল অংশ গতানুগতিক জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় 

কোনমতে কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারিলেই তাহারা লেখাপড়ায় ইতি করিয়! অতি 

সাধারণ জীবন যাপন করিয়া থাকে । ইহারা দেশের কোণ বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে অগ্রনর 

হয় না। অসাধারণ কয়েকজনকে বাদ দিলে মাধ্যমিক শিক্ষাগ্রাপ্তদের পরবতী জীবনের এই 

পরিণতি লক্ষ্য করিয়া বলা যায়, মাধামিক শিক্ষাকালে পাঠম্পৃহার সার করিতে না পারিলে 

যে ক্ষতি হইবে ত।হ1 আপাতবিচারে জাতির জীবন পরিচালনার উপর মাত্র দৃষ্টি রাখিলে 

তাদুশ গভীর প্রতিভাত না হইতেও পারে, কিছ্ছু কলেজীয় শিক্ষ1 যাহাঁবা গ্রহণ করিতে 

আনিল তাহাদের ঘদি একই অবস্থার থাকিতে হয়, ব্যক্তির পক্ষেও যেইূপ জাতির পক্ষেও 

সেইরূপ পরিতাপের বিষয় হইয়া উঠিবে। সুতরাং সর্বপ্রধত্ধে আমাদিগের ছাত্রদিগকে 
স্বাধীন পড়ায় অভ্যান্ত ও উদ্দ্ধ করিতৈই হইবে। 

কলেজ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও প্রযৌজনীম়তা সম্বন্ধে একমত হইতে পারিলে কলেজ 

গ্রস্থাগার পরিচালনার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্তাঁ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে । উচ্চতর 

শিক্ষা ষাহার। গ্রহণ করিতে আলিল তাহার সারা জীবন কোন ন| কোন ভাবে শিক্ষার . 

সহিত লংযুক্ত থাকিবে ইহা আশা করাই স্বাভাবিক । আপন বিষয়ে বিশেষজ্ঞত1 অর্জন 
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করিতে, দৈনন্দিন কার্ধ সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে, এমন কি অবসরকালে আনন্দলাভ 

করিতেও তাহাদিগকে পুস্তকের শরণাপন্ন হইতে হইবে। সামান্ত কয়েক জন লক্ষ্মীর বরপুন্র 
ব্যতীত আর কেহ আপন প্রয়োজনীয় সমস্ত বই আপন সঞ্চয়ের মধ্যে সংগ্রহ করিবার আশা 

স্বপ্রেও পোষণ করিতে পারেন না। বন্ততঃ ইহার প্রয়োজনও নাই। মুদ্রাধণ্ের প্রভাবে 

আজ যে কোটি কোট পুস্তক লোক-লোচনে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ইহাদের মধ্যে যেগুলি 
কাঁলের কটাক্ষ উপেক্ষা করিধ। বর্তমন থাকিবে তাহাদের সংখ্য। নগণ্য। অথচ স্ত্রীলোকের 

অলঙ্কারের প্]াটার্ণের ফাসানের মত নিত্য বিলীয়মাণ এই পুস্তকগুলির সহিত কিছু কিছু 
পরিচয় না রাঁখিলে পাঁচজনের একজন হইয়া বান করাও যায় না। স্বর্ণকারদের পারিশ্রমিক 

দিবার সামর্থা যাহাদের অ|ছে তাহ।রা ফ্যাসনের বিডিন্ন অভি৪।ন সংগ্রহ করুন। ইতর 

জপকে গ্রন্থাগারের বারোয়ারা ভাগার হইতেই প্রয়েজণ মঙ সংগ্রহ করিয়। লইতে হইবে; 

অর্থাৎ শিত্যনিক়মত জাঁবনে সমাজের সহিত তাল রাখয়! আপন প্রতিষ্ঠা ও মহিমাকে অক্ষ 

' দ্বাখিতে হইলে বিদ্যা-সবস্ব-বুত্তিঅনলম্বনকারীদের গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হইতেই হইবে। 

সুতরাং কলেজীয় শিক্ষার গ্রহ্গার ব্যবস্থার প্রথম পাঠ হওয়া উচিত গ্রন্থাগার ব]বহার 

করিবার পদ্ধতি 1বষয়ে। 

ডাঃ রঙ্গনাথন তাহার এন্াগার পরিচালণার বিপিপঞ্চককে যখন ভাষামুখর করিলেন 

তাহার পূব হইতেই গ্রস্থাগ|র-কর্মীর পাটকদের তথ। খস্থাগারিকদের সময় বাঁচাইবার জঙ্ট 
নানারূপণে চেষ্টিত ডিলেন। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেষ্টা আরও তীব্র হইয়াছে। 

ফলে গ্রন্থাগর পরিচালনায় আজ শানাবিধ পদ্ধতি ষ্ভাবিত হইয়াছে-যাহা আগত: দৃষ্টিতে 

জটিল ও অগ্রয়োজনীয়, কিন্তু বস্বগন্তয। কর্মপরিচাঁলনায় বিশেষ সহায়ক । 

এক বিষয়ের পুস্তকগুলিকে একত্র রাখা, বিষয়গুলির বিভাগ 1নরূপণ, অনুরূপভাবে 

সজ্জিত কর। আজ পৃথিবীর সর্বন্ত্র একই পদ্ধতিতে চলিতেছে । হয়ত বিষয়গুলির ক্রমবিষ্াসে 

গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে পার্থক্য থাকিতে পারে, হয়ত পুস্তকগুলির বিভাগ সঙ্কেতগ্রলি বিভিন্ন 

হইতে পারে-_-কিন্ত একই বিষয়ের বইগুলিকে একত্র রাখা এবং শবান্তর বিভাগ স্থির করিয়া 

তদচুমায়ী এ বিষয়ের বইগুলির আবার বিষয়ের বইগুলির মধোও একত্র করা, পুক্তক-বিন্তাসের 
এই মূল পদ্ধতি আজ সমস্ত গ্রন্থ।'গারেই গৃহীত হইয়াছে । প1ঠক একটি গ্রন্থাগারে বিষয়টি 

বুঝিয়া নিলে সারাজীবন লমন্ত রকম গ্রগ্াাগার হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক খুঁজিয়! বাহির 

করিতে বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবেন । 

্রন্থবিস্থান পদ্ধতি ব্যতীতও গ্ররন্থচী ব্যবহারও শিক্ষণীয় । অভিধান দেখিতে জানিলে, 

কিংব| পুন্তকারির নির্ঘণ্ট ব্যবছার করিতে জানিলে যথাক্রমে অনুবর্ণ (10100011915 ও 

অনুধর্গ (01955150 ) সুচী ব্যবহার কর! কঠিন কিছু নহে। কিন্তু নির্দেশক পত্রকগুপির 

( £.6157600 ০৪:05 ) যথযোগ) গুরুত্ব না বোঝা পর্যস্ত গ্রন্থহ্চী ব্যবহারে পরিপূর্ণ অধিকার 

জগ্মা না। অথচ গ্রস্থস্থণী ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারিলে প্র্মোজনীয় গ্রন্থপজী 

"(10119879005 ) প্রস্থতি নির্মাণ করা কঠিন হইবে না। যাহারা পরবর্তী জীবনে 
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স্শৃঙ্খল পড়াশুনা করিতে চাহেন গ্রন্থপঞ্জী নির্মাণের এই শিক্ষালাঁভ তাহাদের পক্ষে বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ । সুতরাং এই শিক্ষাও তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । 
অনুরূপভাবে কলেজে অধ্যয়ন কালেই ছাত্রদের বিভিন্ন কোষ গ্রন্থের ( 1২666161106 

13901 ) সহিত পরিচিত কর। আবশ্তক। উত্তর-জীবনে কীভাবে এবং কোথা হইতে 

সংবাদ সংগ্রহ করিঠে হইবে তাহার সঠিক ধারণা না! থাকিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিবে, 
উচ্চতর পাঠ পদে পদে ব্যাহত হইবে এবং স্বাধীনভাবে পড়িবার যোগ্যতাও অজিত 

হইবে না। 

বিষুশন্ম1! তাহার কালেই শাস্ত্র অনন্তপার জীবন স্বক্লস্থায়ী বুঝিয়া জ্ঞানের শিঘর্ষ আহরণের 

গ্রেজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আজ সারা পুথিবী জ্ঞাণের বিষয়ে একটি মাত্র দেশে 
পরিণত হওয়ায়' এবং মুদ্রা এই বিপুল পুরীর অন্তরতম প্রদেশে অনুপ্রবি্ট হওয়ায় 

সেই শাপ্র যে কতদূর দুস্তর হইয়া উঠিয়ছে ভাহা বল! বাহুল্য মাত্র। এরূপ অবস্থায় জ্ঞানের 

নিক্ষর্ষ মাত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দুর্বার হইয়া উগিয়াছে| ম্থতরাং পাঠককে ছাত্রাবপ্থায়ুই 

এই বিষয়ে উপণুক্ত করিয়া তুলিতে হইবে 

মোট কথ। সংবাদ সংগ্রহের সহজ গঙ্ঠাগুলি, কোথায় কে|ন নিষয়ের আলোচনা মাছে 

'ভাহ| সন্ধানের পথ, পুস্তক-বিন্াাস পদ্ধি। গচী-বাবহার প্রস্ততি বিষয়ে পাঠককে শিক্ষিত 

করিয়া নোলা কলেজ-গ্রন্থাগ।র পরিচালশার প্রথম কাজ। এই কাজ বখোপযুক্তভাবে 

সম্পন্ন হইলে পাঠক গ্রন্থাগারে আসিতে এরূপ স্বাছন্দা বোধ করিবে, যে গ্রন্থাগার তাহার 

নিকট কখনই দূরের বস্ত থাকিতে পারিবে না। 

পাঠকদের উপরোক্ত শিক্ষাদানের সঙ্গে লঙ্গে গ্রস্তাগ|রের শিয়ম প্রড়াতি গুলিও বুঝাইয়। 

দিতে হইবে এবং সেই গুলি পালশে অভ্যন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। অনেক ছাত্রের পক্ষেই 

আজিকাঁর দিনে প্রয়োজনীয় সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। সুতরাং ভাহাদের 

গ্রন্থ'গারের দ্বারস্থ হইতেই হয়। অথচ গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রতি পুস্তক যতগুলি ছাত্র ত৩গুলি 

করিয়া সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। এমন অবস্থায় ছাত্রদের প্ষে প্রয়োজনীয় কোন 

পুস্তক হস্তগত করিতে পারিলে যথ| সময়ে গ্রাতারণ করিবার অনিচ্ছা হওয়া হয়ত স্বাভাবিক । 

ছাত্রেপ্সা অনেক সময়েই জরিঘানার ভয় "1 থাকিলে এ পুস্তক সহজে ফেরৎ দিতে চাও না। 

অনেক ছাত্র জরিমানা না দিবার শাশ। মিথ) অজুহাত স্ঠি করে, অনেকে বাজরিমান! 

দিয়াও দেয়। অনেক সময় কয়েকজন ছাত্র ঘিলিয়া পায় ক্ুমে আদান প্রদান করিয়া 

কয়েকখানি বইকে এ দলের বাহিরে যাইতে দেয় না। আমার মনে হয় ছাত্রদের প্রয়োজনবোধ 

খুব সীমিত করিয় দিবার ফলেই এই সব অন্ুুবিধা ঘটিয়া থাকে । ছাত্রের! যদি বোঝে 

তিনখাঁনা নহে, ভ্রিশখানা বইয়ে তাহার প্রয়োজন তাহা হইপে তিনখাশি মাত্র বইগ়ের দিকে 

তাহার সমস্ত বুদ্ধি ধাবিত হইবে না। অবধশ্ত পারস্পারিক সুবিধা প্রভৃতির কথাও ছাত্রদের 

বুধান প্রয়োজন, অনেক ক্ষেত্রেই একই বইয়ের বছ গ্রতিলিপি সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং 
প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কোন কোন বই বাঁহিরে দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া গরন্থাগ!রেই পড়িবার- 
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ব্যবস্থা করা আবহক। যাহাই হউক এই বিষয়টির সমাধান কি করিয়া করিতে হইবে তাহ] 
এ ক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। ছাত্রদের মধ্যে যথাসময়ে পুস্তক প্রত্যর্পণের, নিরদিষ্টকালের 

মধ্যে পুস্তকটির প্রয়োজন দম্প্ন করিবার অভ্যাস সঞ্চার করিবার গুরুত্বই এখানে 
বিশেষভাবে আলোচ্য । 

গ্রন্থগুলির যথাধথ ব্যবহার শিখানোও 'আবশক। গ্রন্থের পাতা কাঁটা, যতদূর পড়া 

হইয়াছে সেইখানে চিশ্ু দেওয়া, গ্রস্থটিকে পড়িবার খুলিবার ও ধরিবর সঠিক পদ্ধতি 

এই সমস্তের উপর ইহার মৌন্দ্য ও স্থায়িত্ব অনেকাংশে নিভর করে। পুস্তক মাত্রের বিশেষ 
করিয়। গ্রন্থাগারের পুস্তকের প্রতি যথোচিত যদ্ধ লওয়ার অভ্যাস সঞ্চার করা গ্রন্থাগার 

পরিচালনার বিশেষ অঙগ। সাধারণভাবে কোঁখায়ও কিছু ছি'ড়িয়া। গেলে অনেক পাঠক 

গ্রশ্থের সংস্কারের নামে ইহার সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। এই বিষয়েও পাঠকদের 
বখাধথ জ্ঞানদান আবশ্যক | 

এই প্রনঙ্গে একটি অত্যান্থ দুঃখের কথ। বলিতে হয় । কলেজ গ্রন্থাগারে কখনও কখন 

কোন নীচাশয় পাঠক আপনার সামান্ত সময় ও পরিশম বাচাইবার উদ্দেখ্তো পুস্তকগুলির পাতা 

খুলিয়৷ ও কাটিয়া লইয়া যায়। ইহা আপাততঃ াহার হয়ত সময় বাচে কিন্ত বইখানি 

( মাধারণতঃ ছু্ধাপ্য ও বহুমূল্য ) চিরতরে নষ্ট হইয়া যাঁয়। পাঠককে এই অভাসের 

কুফলের কথা ধুঝাঁন প্রয়োজন পুষ্ঠকখানির অংশবিশেষ লিখিয়। লইতে সময় ও পরিশ্রম 

যায়। একথ। সত্য কিন্তু এই পরিশ্রম 'ও সময কি অপব্যয়িন হয়। লেখার ফলে এ বিষয় 
অধিগত করিতে কি কিছুই মাহাযঘ্য হয়ন|? কে শাজানে, একবার লেখা কয়েকবার পড়ার 

লমান কার্ধকরী? তাহ] ছাড়া পাঠক লিখিন।র সময় পত্রবিশেষের সমস্তই হব 

নকল না করিয়া বুঝিয়। বুঝিযা সারম|ত্র পিপিবদ্ধ করিতে পারে- ইহাতে একই সঙ্গে পড়া, 

বিষয়ট অধিগত করা এবং পরবর্তীকাঁলের জ্প্ত স্মারক সংগ্রহ দম্পন্ন হয়। অসাধুভাবে 

সংগৃহীত পত্রটি ঠিক্ম বুঝিতে না! পারিলেও পাক তাহা শিক্ষক বা আন্ত কাহাঁকে ও 

দেখাইঙে পারেন না ফলে বুঝিবার লাহাহাও পান ন|। কিন্তু ছুর্বোধ অংশ বিশেষ ভুবন 

নকল করিয়। লইলে এই নব অন্ুবিধা হয় না। এই সমক্ত বিষয়ে পাঠককে যথাযথগাবে 

প্রবোধিত করিতে পারিলে এই অভ্যাস আংশিক নিবারিন্ত হইভে পারে বলিয়া 
মনে করি। 

আমাদের এই অভ্যাসের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, যথোচিতভাবে গ্রন্থ 
অধ্যয়ন ও উহার সার-সঙ্গলনের অক্ষমতাই এইরূপ অন্তযাসের জন্য অনেকাংশে দায়ী। কোন 
গ্রন্থ পড়িয়া পাঠক যদি তাহার মৃল বক্তব্য বুঝিতে পারে এবং এঁ বক্তব্যে উপনীত হইবার 
জন্য গ্রন্থকার কোন্ কোন্ ঘুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন_-কোন্ বোন্ আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন 

ও সেই আপতিগুলিকে কোন্ কোন্ যুক্তিবলে খণ্ডন করিয়াছেন ইহ! যে পাঠক বুঝিধা 

চেষ্টা করে, সেই পাঠক কখনই পন্রবিশেষকে পুস্তক হইতে অপসারিত করিতে চেষ্টিত হয় 

না। বিশল্যকরিণী চিনিতে পারিবে না বলিয়াই হন্ছমান্ গন্ধমাদূন বহন করে। কিন্ত 
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ছাত্রদের বুঝিতে হইবে গন্ধমাদন বহন করিলে তাহাদের লাভ নাই, অপর কোন স্ষেণ 

তাহাদের হইয়া বিশল্যকরণী খুঁজিয়৷ দিবে না--তাহাদেরই বিশস্যকরণী চিনিতে হইবে এবং 

খুঁজিয়। বাহির করিতে হইবে। পত্রবিশেষকে অপদারণ করিয়া তাহার এই খোজার 

কাজটিকে বিলঘ্বিত করিল মাত্র, সম্পন্ন করিল না। 

ফলে স্বাভাবিক ভাবে গ্রন্থগারিকের দায় না হইলেও গ্রস্থাগাবের স্বার্থে গ্রন্থাগারি কে 

ছাত্রদের পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্ব ও পদ্ধতি বুঝাইয়া দিতে হইবে । ইহাতে কেবল গ্রন্থাগারের 

একটি বিপদ্ কিয়দংশে কনিবার আশঙ্কা গাছে; তাহাই মাত্র নহে, এইরূপভাৰে পড়িবার 

অভ্যাস করিতে পারিলে ছাত্রেপা অতি সহজে বিপুল 'অংশের মধ্য হইতে 'প্রয়োজপীয় অংশটুকু 

বাছিয়। লইবার শিক্ষা! পাইবে । ইহাতে তাহাদের পাঠের গঞ্জি বধিত হইবে, অধিকতর 

পুস্তক পড়িবার 'ম্পৃহা জন্মিবে, পঠিত বিষয় মনে রাখিবার সুখিধা হইবে এবং ফপতঃ সাথক 

পাঠের অভ্যাস জন্ষিয়া যাইবে। স্বাধীন ভাবে পড়ার অন্ততম স'লই হইছেছে পঠিত বিষয় 

হইতে আপন বুদ্ধি ও ফোগ্যতা অনুযামী অথথ গ্রহণ করা । এই পাঠের উদ্দেগ্ত সম্ঘন্ধে প্রথমেই 

পাঠক দ্িগকে অবহিত করা প্রয়োজন । 

পুষ্তক সংরক্ষণের শিক্ষার বিষধে আলোচনা করিতেছিলাম । পএবিশেষ শপলারিত 

করার প্রয়োজনই যাহাতে না হয় পাঠকদিগকে সেইভাবে প্রস্তত করিতে হইবে। কিন্তু 

তথাপি এই ঝার্ষে পণ সাফল্য কখনই আশা করা যায় না! অনেক পাঠক এ শিক্ষ! গ্রহণই 
করিবে না। অনেক পাঠক এই শিক্ষা গ্রহণ করিবার চচষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিবে 

না। কিছু এখন পড়িতেছি না, পরে যদি বইখানি না পাই সুতরাং সংগ্রহ করিয়া লই 

এইরূপ ভাবিবে এবং আরও কিছু আর কাহাকেও পড়িতে দিব না এই মনোবুত্তির দ্বারা 

পরিচালিত হইবে। ফলে গ্রন্থের পত্র-অপসারশের সমস্ক। সার্ক পাঠ অভ্যাসের দ্বারাই 

নিবারিন্ত হইবে একপ 'আশা দ্ুরাশা মাত্র। 

সেইজন্য গ্রন্থের পত্রগুলি সংরক্ষণের অন্ত পন্থা অবলম্বন করিতে হব। অনেকে বলেন 

মধে) মধো খণ্ডিত পত্র পৃস্তকগুলির (প্রদর্শনী করিয়া অপসারিত স্বানগুলির গুরুষ্ধ বুঝাইয়। 

দিলে পরবর্তী পাঠকেরা এই অভ্যাসের কুফল সম্বন্ধে সজাগ হইবে, এবং অন্তান্ত পুস্তক এই 
চৌযবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবে । অনেকে আবার বলেন, খণ্ডিতপত্র-পুস্তকগুলির এই 

প্রদশনী এইরূপ একটি অভ]াস প্রচশিত আছে এবং ইহা করিলে নিস্কৃতি পাওয়া যাইতে 

পারে পাঠকদের মধ্যে এইরূপ একটি ধারণ! জন্মাইয়া দিতে পারে, সুতরাং যাহারা হয়ত এই 

বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল তাহাদেরও চোর করিয়া তুলিতে পারে। যাহ1 হউক আমার বিবেচনায়, 

আজ হউক, কাল হউক খণ্ডিত পত্র পুস্তকগুলি পাঠকদের গোচরে আনিবেই। এমন কি 

এ পুস্তকগুলিকে মাধারণ স্থান হইতে স্রাইয়া আবদ্ধ করিয়। রাখিলেও অনভিজ্ঞ পাঠক এ 

পুস্তকগুলি চাহিবেন, চাহিয়া না! পাইলে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন এবং প্রকৃত তথা একদিন 
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জামিয়া লইবেন । সুতরাং ঢাক ঢাক গুড় গুড় না করিয়] পুস্তকের পত্র অপসারণের কুফলগুলি 

বাইয়া প্রদর্শনী করিলে ফল ভালই হইবে। 

গ্রন্থাগার পাঠকদেরই সম্পত্তি এই বিষয়ে যথাযথ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারিলেও এই 

বিষয়ে কিছ ফল লাভ হইতে পারে। এইরূপ বিশ্বাস থাকিলে একদিকে পাঠকের অপকর্ম 
করিবার ইচ্ছাই কিছুটা নিবারিত হইতে পারে অপর দিকে পাঠরত চক্ষুগুলিও আপন কর্মের 

ফাঁকে দুষ্ষার্ধকারী পাঠকের দিকে নজর রাখিতে পারে । একথা বলা বাছুল্া গ্রন্থাগার কর্মীরা 

পাঠগৃহের সমস্ত পাঠকদের সকল কর্মের দিকে নজর রাখিতে পারেন না বজ্দ়িই এই সমস্ত 
দুক্ধা সাধিত হয়। নানাবিধ কার্দে লিপ্ত কর্মীদের পক্ষে ঠিক ছঙ্কতিকারীকে চিনিয়া ফেলা 

এবং তাহার দিকে অবিরাম দৃষ্টি রাখা স্তুকঠিন। পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কেহ কেহ 
যণ্দ এই কার্ষে ইহাদের সাহায্য করেন, তাহ। হইলে ফললাছের আশা থে অধিকতর হয় ইহা 

প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না । কে না জানে ছাত্র সমাজের মধ) স্বাভাবিক সহানুভূতি আছে? 

&ঁ সহানুভূতি অনেক সময়ই আপন সীমার 'চিতাকে লঙ্ঘন করিয়া গ্রশ্রয়ের কোঠায় 
উপনীত হইরা যায । ফলে একজনে অন্ঠ!ষ করিলেও সেই অন্ত।য়কারীকে আর একজন ছাত্র 

সহজে ধরাইযা দিতে চায় ন|। বিশেষ করিয়! এই ছৃদ্ধতির ফলভোগী যখন বাক্তি বিশেষ 

ন! হইয়া সাধারণ সম্পত্তি হয় খন প্রশ্রয় ও তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে চাহে । গ্র্থাগাব 

ব্যবহার শিক্ষার সময় ছাত্রদের ধদি এগগারের প্রতি মমত্ববোধ সঞ্চারিত করিতে পারা যাঁধ ও 

অন্যায় সহা না করাপ শীতি শিক্ষা দেওয়া ধায় াঁহ। হইলে কিঞ্চিৎ সুফল লাভ আশা কর! 

যাইতে পারে । 

কলেজ-শিক্ষার এথমেই পাঠকদের বো পযুক্তভাবে গ্রস্থ।গার ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষাদান 

একান্ত প্রয়োজনীয় । ছুঃখের বিষয় অনেক কলেজ-কর্ৃপক্ষই বিষয়টির গু গ্রণিধান করেন 

না। ফলে গ্রন্থাগার আমাদের উন্ভর জীবনে সঙ্গী হইয়। উঠে না, ডিগ্রীর চৌকাঠ পার হইয়!ই 
আমর! জ্ঞান-প্রাসাদের সব্ত্র বিচরণ করিবার অভিজ্ঞতা দাবী করি এব” নিকষ পাষাশে 

পরীক্ষিত হইলেই আমাদের শিক্ষার গৌরব অসার প্রতিপন্ন হইয়া যায়। কলেজীয় শিক্ষাকে 
সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে গ্রন্থাগারের 'প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে এবং 

গ্রন্থাগারিকেরও কার্ধের আরস্ডের প্রথমেই ছাত্রসমাজকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের রীতি-নীতি 

প্রকার-পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে । 

( ক্রমশঃ ) 



পর্িঘদ্ সংবাদ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

বিশেষ সাধারণ সভার বিবরণ 

অনুষ্ঠান দিবস--২৯, ৯, ১৯৬৩ বেলা ৪-৩০ ট। 

স্থান__কেক্জ্রীয় ন্থাগার, কলিকাত। বিশ্ববিষ্ঞঠলয় 

আলোচ্য বিষয় 

(১) পরিষদের চাদ! বৃদ্ধি করা 

(৯) পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি রেজিট্রেশীণের (১৯৬৯) নুতন নিষ্বমানুযাধী পরিষদের 
বর্তমান সংবিধানটির অংশবিশেষ পরিবর্তন কব 

উপস্থিত ছিলেন--৮২ জন 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী প্রমীলচন্ত্র বস্তু । 

পরিষদের নিয়মাবলীর নিম্নলিখিত ধারা উপধারাগুলির পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হইল £-_ 

(১) ৭ নম্বর ধারায় ৪ (চার ) টাকার স্থলে ৫৬ ( পাঁচ ) টাকা হইবে। 

(২) ১৩ (৩) ধারায় ৩২ (তিন) টাকার স্থলে ৪৯ (চাঁর ) টাকা হইবে। 
(৩) ধার! ১৪ (৪) সভ্যেরা পরিব্ের সন্ত তালিকাভূক্তকরণ, হিসাব-নিকাশ ও 

সভার বিবরণ পরিষদ আফিসে দেখিবার অধিকার লাভ করিলেন। অবশ্য তাহাকে পুর্ণ 

ছুইপিন সময় দান পূর্বক সম্পাদককে লিখিতভাবে ১২ (এক) টাক] ফি দিয়া জানাই 
হইবে । 

(৪) ১৭ নং ধাবা £ ছুইটি বাধিক সাধারণ সভা! ও নির্ব্বাচনের স্ময় যেন ১৫ (পনের ) 

মানের অধিক না হর। 

(৫) পশ্চিমবঙ্গের সোলাইটিদ্ ওফ রেজিট্রেশান এ্যাক্ট ১৯৬১ সালের নিয়মাবলী 

অনুযায়ী পরিষদের বাধিক এবং অন্যান্ত কার্য বিবরণ রেজিষ্টার অফ সোসাইটিসের নিকট 

নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিবার জন্ত দ্রারী থাকিবেন । 

(৬) ৭০ নং ধার! সহিত নিয়লিখিত প্রস্তাবটি সংঘুক্ত হইল। “উপরি উক্ত কর্মধারা 

নির্ধারণের বিষয় কার্ধ-নির্বাহক সমিভি পশ্চিমবঙ্গের সোসাইটি অফ রেজিট্রেশান খ্যাক্ট ১৯৬১ 

অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রেজিষ্টারের অনুমতি লইবেন। 

(৭) ২৭ (৯) ধারাদ নিম্নলিখিত অংশটি সংযোজনা হইল £-- 
বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিগণের সংখা! সমিতির শ্থিরীরুত দিনে জেলার সদস্ত সংখযার 

ভিত্তিতে ধার্ধ্য করা হইবে। 
২ 



বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

২৮ শ সাধারণ বাধিক সভার বিবরণ 

স্বান-_কেন্ত্রীয গ্রন্থাগার (কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয ) 

অনুষ্ঠান দিবস--২৯ শে সেপ্ম্বর, ১৯৬৩ 3 অপরাহ ৫-৩০ মিঃ 

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বন্থ 

[ উপস্থিত ছিলেন--৮২ জন ] 

“গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিরুৎ ৬তিনকড়ি দন্তের মৃত্যুতে এই সাধারণ সভা 

গভীর "শাক প্রকাশ করিতেছে |” 

(১) গত বাধিক সাধারণ স'্ডার কার্ধ বিবরণ অন্নমোদিত্ত হয়। 

(৯) ১৯৬২ সালের বাধষিক বিবরণ অনুমোদিত হয়। 

(৩) ১৯৬২ সালের পরীক্ষিত হিসাব নিকাশ অনুমোদিত ভয় 

(৪) অগ্চকার সভায় (১) রায় ্রীহরেন্ত্র নাথ চৌধুরী ও (২) শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয়- 

ত্বকে সম্মানিত সদস্ত মনোনীত করা হয়। 

পৃষ্ঠপোষক £ শ্রীমতী পঞ্পগা নাইডু, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, পৃষ্ঠপোষক নির্বাচিত হন। 

(৫) ১৯৬৩ সালের কাউন্সিল নিয়লিখিত সভ্যদের লইয়া গঠিত হয় । 
সস 

সভাপতি শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতিগণ £--(১) শ্রীঅরবিন্দ সেনগুপ্ত (২) 

শ্রীবিমলেন্দু মজ্মদার (৩) প্রীফণিভূষণ রায় (৮) শ্রীপ্রমীলচন্ত্র বস্ত্র ও (৫) শ্রীপ্রবোধ কুমার 
মুখোপাধ্যায় । 

সম্পাদক £ শ্রীবিজয়ানাথ মখোপাধ্যাধ । 

যুগ সম্পাদক £ শ্রীসৌরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
সহঃ সম্পাদক £ শ্রীগুরুশরণ দাশগুপ্ু । 

কোবাধ্যক্ষ £ শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধায । 

নম্পাদ ক) গ্রন্থাগার £ শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত | 

গ্রন্থাগারিক ৫ শ্রীমরণকুমার ঘোষ । 

সদস্য গাণ 

(১) শ্রীমতী বাণী বস্ত্র, (১) শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, (৩) শ্রীচঞ্চল কুমার বল্প, 
(৪) শ্রীদেবজ্যোতি বড়ুরা, (৫) দিলীপকুমার বস্তু, (৬) শ্রীমতী গীতা মিত্র, (৭) গ্রীগোধিনদ 

লাল রায়, (০) প্রীকমলাকান্থ প্রামাণিক, !৯) শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায়, (১০) শ্রীমঙ্গল 

প্রসাদ সিংহ, (১১) শ্রীপার্থ সুবীর গুহ, ( ২) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, (১৩) শ্রীপূর্ণেশ 
প্রামাণিক, (১৪) শ্ীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য, (১৫) শ্রীন্রধাংগু কুমার মিত্র । 
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জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সদণ্য 

(১) ফ্রবসংহতি, বালমী, বাকুডা। (২) বীরভূমজেলা গ্রন্থাগার । (৩) মাঁখনলাল 

পাগাগার, বদ্ধমান | (৪) বাণী মন্দির, বদ্ধমান | (৫) মাইকেল মধুস্থদন লাইব্রেরী, কলিকাতা । 

(১) হাইড রেডি ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা (৭) ইঙডিয়ান এযাসালিয়েশানৎ কলিকাতা । 

(৮) শিশির স্ততি পাঠাগার, (৯) প্রিন্স ছিটর এন, এন, ক্লাব, কোচিবিহার, (১০) দাঁজিলিউ, 

জেল। গ্রন্থাগার, (১:) পশ্চিম দিনাজপুর জেল! শ্রন্থাগার, (১২) মগরা সাধারণ পাঠাগার, 

হুগলী । (১৩) গরলগাছ। দাধারণ গ্রন্থ শার । কার্যকরী সমিতির সদন্য (১৪) সুহৃতৎ সংঘ, 

লক্ষ্মীপুর, ছুগণী (১৫) মিলনমন্দির লাইব্রেদী। হাওড়! । (১৬) আজাদ হিন্দ পাঠাগার, 

জলপাইগুড়ি (.৭) বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর | (১৮) বালিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি, কান্দি। 
(১৯) বিগ্ঠনাগর পাঠাগার (১০) কান্দোয়া বিবেকাশন্দ পাগাগার (১১) গড জয়পুর 

হবিপদ সাহ্ত্য মন্দির। (২২) নবজাতক পাঠাগাৰ (২৩) হরিণবাঁড়ী সাধারণ পাগাগার | 

বিশেষ প্রতিষ্ঠান সদত্য 

(১) কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভাপয় (৯) জানীয় গ্রন্থাগাপ (2) [ব্শ্ব-ভারহা (5) শিশশ বিভাগ 

(৫) য!দবপুর বিশবিস্যালয় (৬) বদ্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয় (৭) কল্যাণী বিশবিদাপয় (৮) উত্তরবঙ্গ 

পিগনিদ্ালয় (৪) রবীন্ত্রভারতী বিশ্ববদাালয় (১০) কপিকাতা কগৌরেশান (১১) মধ্যাশক্ষ| 

পর্মৎ (১২) বঙ্গীয় সাহিঠ পরিষদ (১৩) বঙ্গীয় পুস্তক বিকেনা ও প্রকাশক সমিতি, 

(,) পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ)াল এাসোসিযেশান (১৭) ছেট সেপ্ট্াল লাইব্রেরী | 

বঙ্গীয় গ্রন্থ গার পারষদ্ 

নব-নির্বাচিত ক।উন্দিলের প্রথম সভ। 

অন্রষ্ঠান দিবস ১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৭) বেলা ৩ ঘটিক। 

শ্কান--এ৩নং ভজজুবীমল লেন, কলিকাত। 

সভায় সন্ভাপতিত্ব করেন--জ্রীপ্রমীলচক্দ্র বস্তু 

উপস্থিত ছিলেন --২৯ জন 

সন্ায় নিযলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয় £- 

(১) গ্রন্থাগার ও প্রকাশক কমিটি 

সভাপতি $ শ্রীফণিভুষণ রায় 

সম্পাদক : শ্রামরুণ কাস্তি দাস 

সদস্তগণ £ সর্ধশ্রী (১) সৌরেন্ড মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (১) মঙ্গল প্রসাদ নিংহ (৬) 

পার্থ সুবীর গুহ (৪) নীহারকান্তি চট্টোপ|ধ্যায়। 



১৯৬ গ্রন্থাগার | অগ্রহায়ণ 

(৯) সংগঠন ও সংযোগ কমিটি 
সভাপতি £ শ্রা্থববোধ কুমার মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক : শ্াগুরুশরণ দাসগুপ 

সদক্তগণ £ সর্কত্রী (১) মঙ্গল প্রসাদ দিংহ (২) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) গীতা মিত্র 
(৪) জলি গুপ্ত (৫) বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় ও (*) সুভ্রাংগু মিত্র এবং পরিষদের 

প্রতিষ্ঠানগত সদস্তবুন্ন | 

(৩) গৃহ নির্মাণ 

সভাপতি £ শ্রানুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় 

সম্পাদক £ শ্রাসৌরেঞ্জ মোহন গঙ্গোপাধ্যায় 

লদন্তগণ £ সর্বশী (১) গৌষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায় (১) প্রবীর রাঁয় চৌধুরী, 

(৩) কমলা কান্ত প্রামাণিক (8) গোবিন্দ লাল রায় (৫) রামরঞগ্ন ভট্টাচার্য 

(৬) পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (৭) পার্থ লাহিডী (৮) গুরুশরণ দাশগুপ্ত ও 
(৯) নির্মল বন্দ্যোপধ্যায় | 

(৪) শ্রম্থাগারিকত। শিক্ষণকমিটি 

সভাপতি £ পরিচালক : শ্রীপপ্রমীল চন্দ্র বস্তু 
সম্পাদক ; শ্রীঅন্ণকাস্তি দাশগুপ 

সদস্তগণ £ সর্বশ্রী (১) বিমলেন্দ মন্ত্রমদার (২) প্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) সুবোধ 

কুমার মুখোপাধ্য|য় (৪) ফণিভুষণ কায় (৫) অরবিন্দ ভূষণ সেনগুপ, 

(৬) বিনয়েন্্র নাথ সেনগুপ্ত (৭) আদিতা কুমার গুহদেদার (৮) গোবিন্দভষণ 

ঘোষ (৯) শ্ুশীলবিহারী ঘোষ ও (১৭) গোবিন্দ লাল রায়। 

(৫) গ্রন্থাগীরকর্মা কল্যাণ কমিটি 
সভাপতি £ শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক £ প্রবীর রায় চৌধুরী 

সদস্তগণ £ সবশ্রী। (১) নির্মল বন্দ্যোপাধায় (২) বিমলেনা মঙ্জুমদার ও (৩) ফণিভুষণ 

রায়। 

(৬) কারিগরী পঠন পাঠন ও সহাঁম়ক কমিটি 

সভাপতি : শ্রীবিনয়েন্্র সেনগুপ্ত 

সম্পাদক £ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

সদস্তগণ £ সবশ্রী (১) ফণিভূষণ রায় (২) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) অভয় সরকার 

(৪) শান্তিপদ ভট্টাচার্য (৫) বিঙ্লয়পদ ভট্টাচার্য্য (৬) পার্থ সুবীর গুহ 

ও (৭) অরুণ ঘোষ । 
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(৭) হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত কমিটি 

লভাপত্ি £ শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ু 

পম্পাদক ? গুরুদাল বন্দ্যোপাধ]ায় 

সদন্তগণ £ সর্বশ্রা (১) পৃণেন্দু প্রামাণিক (৯) ফণিভুষণ রায় (৩) সৌরেন্্র মোহন 

গঙ্গোপাধ্যায় ও (১) গোবিন্দ লালরায়। 

(৮) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার কমিটি 

সভাপতি £ শ্গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধার 

সম্পাদক ? গুরুদান বর্দেটোপাধ্যায় 

সদশ্গগণ ও সবশ্রী (১) দেবজেঠাতি বড়ুঞা (১) স্ুন্রাংশ্ত মিত্র (৩) 'অঙ্গিত কুমার পাল 

ও (৪) চঞ্চল কুমার সেন। 

(*) গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ কমিটি 

সভাপতি £ শ্অরবিন্দ সেনগুপ্ত 

সম্পাদক 2 শ্রীনরুণ ঘোষ 

সদন্তগণ £ সব্শ্াী (১) চঞ্চল কুমার সেন (১) দিলীপ কুমার সেন (৩) বিনয়ভুষণ 

রায় (৪) ফণিভষণ রায় (৫) গীতা মিত্র ও (৬) কঞ্চলাল চক্রবন্তী (হাইড 
রোন্ড ইনষ্টিটিউট ) 

নিল্সোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও সদশ্যভুক্ত করা হইল 

কলিকাতা £ আশুতোষ কলেজ, 

: জি, এস, আই লাইব্রেরী 

বদ্ধমান £ রামলাল আদশ বিদ্যালর। 

মেদিশীপু £ মদনমোহন দাস, গড়বেতা পাবলিক লাইব্রেরী । 

কাধকরী সমিতি 

(১) বাণী বশ্গু (৯) প্রবীর রায় চৌধুরী (৩) চঞ্চলকুমার সেন, 

(৫) গোবিন্দ লাল রায় (৫) গোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধায় (৬) পুরেন্দু গ্রামীণিক 
ও (৭) স্ুহৃৎ সঙ্ঘ, ভুগলী, এবং কাউশ্সিলের কর্মকা গণ। 



বঙ্গার গ্রন্থাগ।র পরিষদ পরিচালিত ১৯৬৩ সালের সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল 

রুতিত্বলহকারে উত্তীর্ণ হইয়াছেন 

২৩ 

৫৫ 

শে 

৬. 

ছুলালচন্দ্র চক্রবতা ছি কী 
স্ 

চা 

১৭ 

তপনকুমার সেন গুপ্ত 

নিল ভট্টাচার্য 

সাধারণভভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছেন 

ভূদেব বন্দে)াপাধ্]ায় 

রবীন্ত্রনাথ বন্দোপপ্যায় 

এামল বন্দ্যোপাধ্যায় 

নিয়ামল বধির 

দীপ্তিকুমার বস্তু 

সিদ্ধার্থ বস্তু 

গীতা ভন্ট।চাষ 

মুক্তি চক্রবতী 

সাধন চক্রবতা 

স্ুধাংশুশেখর চরুবন্ী 

ইন্দিরা চট্ট োপঢাপাযয় 

মনোভোষ চট্োপাধ্যায় 

সরন্বতী চট্টোপাধ্যায় 

প্রিষরঞ্জন চৌধুরী 
সত্যরঞ্জন চোধুরী 
সুরেজানাথ দাশ 

জহর দাশগুপ্ত 

জানা দাশগুপু 

সুকুমার দাশগ্প্র 

চজোযাত্ন। দত 

রাধ।কান্ত দত্ত 

শঙ্করমণি দত্ত 

মু দে 

লন্দিনী দে ( মিসেল সেন) 

বিজয়লক্ী ঘোষ 

৬৫ 

না 

ইমাহুল ইসলাম 
অক্গণকুমার গুপু 

লত্যানপ্দ মজুমদার 

হর্গাপদ মান 

শিএ।ইচরণ মান 

বছেশ্বর মুখোপাধ]ায় 

দীলিপকুমার মুখোপাধ্যার 

রীশা মখোপাধ্যায় 

আরতি নাগ 

চিত্তরঞ্জন পাল 

কবিতারাণা পাল 

দীলিপকুমার পাটনারক 

'অরুণকুমার রায় 

ভার 1 পথ 

দীপশিখ। রায় 

তুষারকান্তি রার 

হামলকুমার রায়চৌধুরী 

তুষারকান্তি সান্টাল 
কানন সরকার 

দেবকী সেন 

শস্তুনাথ শীল 

স্ভ্যনারায়ণ সিংহ 

শিলীম। ওয়ালিয়া 
পল্লবকাস্তি সিংহ 



১৩৭০ ] 

প্রতিমা বন্দে]াপাধ্যায 

দেবজ্যোতি বরয়া 

অশোক ব্গু 

বর্ণা বনু 

ললিত। ধণ্ত 

ঈশানচন্ত্র বিশ্বাস 

স্মৃতিদূর বিশ্বাস 

দীলিপকুমার চক্রবন্তা 

শগেন্দ্রশাথ দাস 

প্রঞুলন্জা দাস 

মণিলাল ধর 

শিগ্ধা ধর 

কলিকাঞ। 

৯ ৩শে নভেম্বব, ১৯৬৩ 

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ 

১১৯ 

৩১ 

১৩ 

৩৮ 

৯৬৩০ 

১০৯ 

অঙিতরঞ্জন তোৰ 

মাঁলবিকা গুহ বিশ্বাম 

শ্লেখা মিএ (মিসেস সেন) 

বিশ্বনাথ রায় 

দেবেশচন্ত্র রায় 

শুধা রায় 

নির্শলকমার সরকার 

সন্তোষকুমার সর কাব 

কল্যাণা সেন 

যোগমায়! সেনগু৭1 

'আনিমেষচন্ সুর 

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

সম্পাদক 

আগামী বলীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন 

এবার আগামী এপ্রিল মে মাসে সিউডীতে অষ্টাদশ গ্রন্থাগার ম্মেলন অনুষ্ঠিত 

হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত হইয়াছে, সদন্তদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সম্মেলন সম্পর্কে 

মতামত ও পরামরশশ পরিষদের কার্য নিবাহক সমিতি সাদরে বিবেচনা করিবেন । 

সাধারণ সভার নিরেশিমত ১৯৩৪ সাল হইতে 

পরিবতিত চাদার হার 

ব্যক্তিগত-_-৩. স্থলে ৪২ 

প্রতিষ্ঠান_-৪২ স্থলে ৫২ 



ইতর আমলে পার্নিষিদ্ক 
পত্রগত্রিকা ও পুস্তক 

প্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যান 
আজ হইতে সতের বংসর পূর্বে আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। স্বদেশী সরকার ও জনগণের 

যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশের আনাচেকানাচে বহু গ্রন্থাগার শ্বাপিত হইতেছে ও চইবে। কিন্ত ইংরেজ 

আমলে গ্রন্থাগার স্তাপন ও উহার প্রসার সাধনের জন্ঠ সরকারের পক্ষ হইতে তেমন কোন 
প্রচেষ্টাই দেখা যায় নাই। দেশে গ্রগ্াগার স্থাপন ও উহার প্রসার সাধনের মূলে ডিপ 
ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক চেতনা । ১৯০৫ খুষ্টান্ষে বঙ্গভঙগকে কেন্ত্র করিয়! সারা ভারতকে 

পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবাপ জণ্ত যে আন্দোলনের শুত্রপাত হইয়াছিল তাহাই 

গ্রস্থাগার শ্কাপনে প্রেরণা যোগাইয়াছিল। যে বিপ্লবীকুল দেশকে স্বাধীন করিবার জন্ত 

মরণপাগল হইয়া উঠিয়াঞ্িল, তাহারা ই স্বকীয় প্রয়োজন সিদ্ধির নিমি গ্রন্তাগারকে তাহাদের 

ভাবপ্রচারের বাহনরুপে ব্যবহার করিয়াছিলেন । তখনকার দিনে গ্রন্থাগার প্রকাশ্য ও গোপন 

এই ছুই রূপ নিয়া জনগণের সামনে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিল। যে পত্রপত্রিকা ও পুস্তক 

পাঠনিষিদ্ধ ছিল তাহ! সঙ্গোপনে থাকিয়াই লোকের হাতে হাতে প্বিযা বেড়াইভ। লোক- 

চক্ষুর অন্তরালে থাকিবা সে বই সাগ্রহে ও সযত্রে পড়িবার কী উন্মাদনা! সরকার. যে ইহার 

সন্ধান রাখিত না তাহা নয়। ইহা রোধ করিবার জন তাহার] নিধুক্ত করিল গুপু০র | 

তাহাদের শ্যেনদৃষ্টি এমনই ভয়াবহ অবস্থার স্যষ্টি করিল থে গ্রন্থাগারে আনাগোনা করা এবং 

উহার সহিত যুক্ত থাকাই অনেকে বিপজ্জনক মনে করিত। গ্রন্থাগারে শিষিদ্ধ পুস্তকের 
সন্ধানে খানাতল্লাসীর ফলে কোন কোন গ্রন্থাগার দরজা বন্ধ করিতে বাধা হয় আবার কোন 

কোন গ্রন্থাগার কর্মীকে ণিষিদ্ধ পুষ্তক প্রাপ্তির ফলে আইনের কবলে পড়িয়া কারাদণ্ডও ভোগ 
করিতে হয়। গ্রন্থাগাপ্ন গুলিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিখিল ভারত 

গ্রন্থাগার সম্মেলনের এক অধিবেশনে সরকার:ক নিষিদ্ধ পুল্তকের তালিকা মুদ্রিত করিয়া 

্রস্থাগারসমূহে পাঠাইবার জন্য অন্ররোধ কর! হয়। কারণ অনেক সময় এইরূপ দেখা যাইত 
যে বইটা পাঠনিষিদ্ধ কিন! তাহার খবর পাঠক ও গ্রস্থাগারিক কেহই রাখিত না। কলে 

তাহাদের শজ্ঞাতসারে ও তাহার] সরকারের হাতে নির্যাতন ভোগ করিতেন । পরবর্তীকালে 

বিক্রমপুর গ্রন্থাগার সম্মেলনেও এই সম্পর্কে একটী প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের কার্ষের 

তীব্র নিন্দা করা হয়। এককালে যে পাঠনিষিদ্ধ পুস্তক দেশের অধিবাসীদিগকে শ্রেয়ের ও 

প্রেয়ের সন্ধান দিয়াছিল তাহারই তালিক] ক্রমশ প্রকাশ করিতেছি । আপাতত 

১৯২০ খুষ্টাব হইতেই এই তালিকা দেওয়া হইতেছে। ইহার পূর্ববর্তী কালের তালিকা 
প্রকাশের জন্য পরে সুযোগ গ্রহণ করা] হইবে। এম্বলে উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে তত্কালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকার ইপ্ডিয়ান প্রেম এযাক্ট-এর 

.১৯ (১) ধারা ও পরবতাঁ অন্ত ধারা অনুলারে বিদেশের ও স্বদেশের যে সমস্ত পত্রপত্রিকা ও 

পুত্তক পাঠনিষিদ্ধ করিয়াছিল তাহারই তালিক! এখানে দেওয়! হইল । 
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গুপ্রকাশ গুগু 

্রন্থাগাব্রিকেব্র নতুন দৃষ্টি 
সব দেশেই গ্রন্থাগারগুলোর প্রধান দায়িত্ব হ'চ্ছে বাঁধাঁধ। পড়াশ্রন। শেষ হয়ে যাবার 

পরও আর৪ পড়াশুনার সুবিধে ক'রে দেওয়া। বে সব দেশে অক্ষর জ্ঞান সব লোকেরই 
মধ্যে বিস্তৃত মে সব দেশে গ্রন্থাগারের পক্ষে এই দাধিত্ব পালন কর1 কোন কঠিন কা্জ নয়। 
জীবন-দংগ্রামের ভাগিদেই মানুষকে আৰও কিছু জানবার জন্তে উৎসুক হ'তে হয়। আর 
এই জানবার প্র।থমিক ষোগাতা যাদের আছে জ্ঞানের রাজপথ তাদের জন্টে খোলাই থাকে । 
ছুভাগ্যরূমে আমাদেপ্ন দেশের অধিকাংশ লোক আজও নিরক্ষর। তাই গ্রন্থের ছাজার 
আয়োজন ক'রলেও এই লব লোকের! তার থেকে কোন সুবিধা পায় না। রাস্ত! যতই 
প্রশন্ত বা! পিচ, ঢালা হোক শা কেন খোডা লাকের তাতে খুব বেনী কিছু সুবিধে হনব না। 

আমাদের দেশ এখন একট! ধুগ-পরিবওণের সন্ধিক্ষণে রয়েছে । দেশের কোটি কোটি 
বয়স্ক লোক প্রাচীন পদ্ধতিতে বঙ হ'য়ে উঠছেন। অক্ষপ-জ্ঞান ছাঁড। জীবন-যাপন ষে 

সম্ভব এই সংস্কার তাদের মধ্যে গঙে ওঠেনি । জীবশের আদর্শ বা কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু 
জান্তে হ'লে তারা এখণও গুরুবাদ ব। উপদেশ-বাদের উপর শিভরশাল। নিজের চোখ 

দিয়ে পে তাপ উপর খুদ্ধি খাটিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করার অভ্যাস আজও তাদের হয়নি। শিক্ষা 
ব! অভিজ্ঞঙা লাভের ক্ষেতে কাজেই আজও ঠাদের কানই প্রধান ইন্দ্িক্ন। শিক্ষানবিশ 
আর কানে শোণা ছাড়া অগ্ত কোন পথেই তার! এগোন শা। ফলে আমাদের জীবন ধারা 
প্রাসীন খাদের বাধা পথেই চণ্লতে বাধ্য হয়েছে । ২ ৩ হাজার বছরেও আমরা আমাদের 

ধষি, শিল্প কোন কিডুকেই আগের পদ্ধঠির থেকে একচুল ন'ঙতে দি'নি'। এতে জীবন- 
সংগ্রামে আমরা তাল রাখতে পারছি না। স্বাভাবিক নিষ়মে আমাদের জনসংখযা বাড়ছে, 
দেশ বিশেষ থেকে দলে দলে উদ্বাপ্ত আ্োত বস্তার মত আমাদের রাজ্যের উপর 

মাছে পডছে। কিন্তু সেই বিবে প্রঙ ৬৭ মনের ফলনকে কোন্ পদ্ধ'ততে বাঁড়ানে। 
যান সে চিন্তা আমাদের কৃষক সম্প্রদাষের মনকে পীড়িত করে নি'। আগ্েয়গিরি আর 
ভূমিকম্পের দেশ জাপাণ লোকে লোকে ছেয়ে গেলেও কেমন ক'রে জাপানীর! তাদের 
লামান্ত জমির উপর নিভর ক'রে সকলের খান্তের জোগান দিচ্ছে ত॥» আমরা শিখতে যাই 
শি”। বাঁধের বাইরে অনেক নিচু জমি থাকলেও বীধা পুকুরের জল যেমন সেদিকে যেতে 
পারে না, তেমনি সমস্ত! সমাধাশের অনেক নতুন উপায় বের হোলেও বাধা-পথের-যাত্রী 
আমরা তাঁর খোজও নিতে যাই না আপ তাতে উৎসাহও বোধ করি ন!। 

এই ছিল আমাদের দেশের অবস্থা-_-এই হ'ল এখন কোটি লোকের মধ্যে আমাদের 
স্থিতি। কিন্তু আজ আর বুঝি এভাবে চল! যাবে না । আকাশে বৃষ্টিগ জোয়ার নেমে এসেছে 
বাধা পুকুরের জল আঙ পাশের জলের সঙ্গে একাকার হ'যে যাচ্ছে। শিল্প আজ দূর পাডা- 
গায়ের দিকে হাত বাভিয়ে দিষেছে। অসন্তোষের প্রবল আগুনে প্রাচীন জীবনের শুকৃনো 
পাতাগুলো আজ পুড়তে বসেছে । চাষীর নিরাধরণ গাত্র, সংক্ষিপ্ত বস্ত্র এবং নগ্ন পদ আজ 
শিল্প-মন্ভুয়ের জৌলুষের সামনে লজ্জা অস্তহিত হ'তে চেষ্টা কাব্ছে; তাই দেশের সমস্তা 
চিন্তা ক'রে নয় নখাজের অন্তান্ত সকলের সঙ্গে তাল রাখার উদ্দেস্তেই আজ চাঁষীকে ভাবতে 
হচ্ছে নতুন পদ্ধতির কথা। মহারাষ্ট্রের যে চাষী আঙ্গ আখ উৎপাদনে বিম্মধ হৃষ্টি করেছে, 
লেত' এই পরিবতিত যুগের হুচনাঁকেই আমাদের লাঁষ্নে প্রতিঠিত ক'র্ল। 

ফল কথ প্রাচীন জীবন ধান] এখনও দেশে রক্কেছে | কিন্ত নতুন ধারাও আক প্রবাহিত 
ইত চজোছ। বাপ দাদার যা' করেছেন তারও উপরে কিছু করার ইচ্ছা) চেগতন। আর 

ধ 



২১০ গ্রন্থাগার [ অগ্রহায়ম 

চেষ্উ। আজ দেখা দিযেছে। স্ভরাং শিক্ষার নতুন প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে । অনেকদিল 
চাষ-না-ক'বে-ফেলে-রাখা জমিতে চাষ করা *সাজা! নয়। হালের ফল! সেখানে বসতেই 
চায় না। কিন্তু আজ সুবুষ্টির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমাদের সমাজ-সেবীদের এই 
মাছেন্দ্রক্ষণটি ন্ট করলে ৮ঃলবে ন)। কানে শোণার উপর যে অনশ্সাধারণ বিশ্বাস আর 

নির্ভরতা আমাদের ছিল আজ তাপ ভিভিমুল নড়ে উঠেছে । এই গযোগে চোখে দেখা 
আর বুঝ নেওয়।কে আমাদের শিক্ষার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। 

কথাটি! সহৃচ্ঠ। কর বল্ল বাল্তে হয়--মাজ গ্রন্থাগারগুলোকে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের 
দাঠিত দিছে হবে। উপপুক্ণ জাবগাষ ছবি চার্ট প্রভৃতি সাজিয়ে এমন পরিবেশ সৃষ্টি ক'রতে 
ছবে খাতে অক্ষর জ্ঞানের প্রয়োজপীয়ত। লোকে |ণশ্চিত ভাবে বুঝে পারে আর এ অঙ্গর 
জ্ঞান লাভের জন্য উ স্ুক হয়। এমন কথিদল গ'ডে তুলতে হবে যাতে উত্ম্ক লোকের 
এই-জ্ঞান লাভের কোন অন্রবিধা ন| হয়। সম্প্রসারণের চেষ্টা গ্রন্থাগারের অবস্থা কর্তব্য 
বলে আজ সধত্র স্বীরূঙ হযেছে। লক্ষ লক্ষ শিরক্ষরের মধ্যে সম্প্রসারণের চেষ্টা ফলবতী 
ছবার যে সষ্ভাবন| রয়েছে কোনও গ্রন্থাগা্ বর্মাই তাকে উপেক্ষা করতে পারেন না। 

আমাদের পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগারে আয়োজন কম ণেই। বাংল! দেশের এমন কোন অঞ্চলই 
বোধ হয় আঙ্গ দেখান যাবে 5, যেখানে গ্রামীণ গ্রন্থাগার একেবারেই অপরিচিত্ত। 
কিন্ত এইসব গ্রন্থাগার শামাদের দেশের লোকদের খাতকে সেবা ক'বছে তা” কি 

আজ ভাবার দিন আসে নি'? আমাদের গ্রন্থাগাপগুলোর প্রধান লক্ষ্য আজ ভুল্লে 
চণ্ল্বে না। ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া আর নিরক্ষর ও অল্লঙ্ঞদের জ্ঞানপিপাস্ত 
ক'রে তোল! আজ আমাদের প্রধান কাজ। আন্তান্ত কাজ যতই করি না কেন, এই 
ছুটে! বিষয়ে আমণা যদি সাফল্য লাভ কবতে না পারি আামাদের গ্রন্থাগার-বিক!শের এত 
আয়োজন সবই নিরর্থক হযে যাবে। 

আমর! গ্রন্থাগার আইনের কথ! বেশ কিছু দিন ধ'রে শণ্ছি। দেশর লোকের কাছ 
থেকে বাধ্যতামূলক কর ধাঁষের কথাও আমর! অনেক শুনেছি । কিন্ত কর নিষে 

গ্র্থছগার ক'রে লাভ কি হবে ষদি পড়ার লোক আমর তৈরী ক'রতে না পারি। 
গ্রন্থাগার যদি চিত্তবিনোদনের খোরাক মাত্র জোগায় তাহ'লে সব লোকের জন্তে সিনেম। 

দেখানোর আয়োজনই বা থাকবে ণা কেন? গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ উপগ্তাসে 
জেগন দেওয়। নর--জাতি গঠনের কাজে লাগা। ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ে তুলে, 
দেশে সম্পদ স্ুষ্টির কাজে নিবোজি৬ লোকদের আরও খেশী কুশল কারে তুলে, দেশ 
পরিচালনায় উপধুক্ত নায়ক নিরাচনের যোগ্য নাগরিক গ'ডে তুলেই গ্রন্থাগার এ দাত 
পালন করতে পারে। একদিন আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছিল 
সমাজ সেবার প্রেন্সণায়। আজ সমাজ সেবীর। অনন্চিন্ত হ'য়ে যাতে দেশ সেবায় নিযুক্ত 
হ'তে পারেন সেই জন্ে সরকার হয়ত তাদের কিছু কিছু ভাত! দিচ্ছেন। কিন্ত এ 
ভাত কি সমাজসেধীদের সেবাপ্রবৃত্তিকে বিপুপ্ত ক'রে দেবে? এক সময় 
পাঠশালার গুরুমশারকে লোকের। পঞ্চমী প্রস্ততি উপলক্ষে পুজোর নাম ক'রে 
চাল, ভাল, তরকারি সাহাধ্য করত। তাতে গুরুমশার়ের অসম্মনও হতো না তার 
উপকারের কথাও কেউ ভুলতো৷ ন1। জন প্রতিনিধি রাষ্ট্র দি আজ এই দার নেয় 
তা? হ'লে অবস্থার কেন পরিবর্তন হবে বুঝি না। বাংলার যে মহৎ সন্তানেরা দেশসেবায় 
উদ্দ্ধ হ'য়ে একদিন দেশ গঠনের জন্য আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, তাদের কাছে আজ 

, সবিনয় আবেদন--লগ্ এসেছে, কিন্তু নায়ক নেই। সারাদেশ গঠনের জন্তে আজ আবার 
স্বোসর] আওয়ান হও । বণিক বুতির দ্বার! নয়, সেবার ছায়াই মাত্র তোমা দেশকে 
বাচাতে পারবে-লিফেকে সন্মানিত করতে পারবে । তোমাদের স্থানীয়গৌরব বোধ জাগ্রত 
ছোক। বেবাংলা শিক্ষার শর্বসথান অধিকার কণগ্েছিল আজ যে স্থানচু হ'তে চ'পেছে 



সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষা! ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় 

আমাদের দেশের গ্রস্থাগারগুলিকে ভালভাবে পরিচালিত করিতে হইলে গ্রন্থাগার 
পরিচালনার আধুনিকতম রী(ত পদ্ধতির সহিত আমাদের পরিচিত হওয়1 বিশেষ প্রয়োজন । 
বিশ্বের সর্বত্র আজ জ্ঞানালোচনার একটি মাত্র মান প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে । কোনও 
বিশ্ববিদ্যালয়, কোনও গবেষণাকেন্ত্র আজ এ মান হইতে আপনার আয়োজনকে নামাইয়া 
আনিঙে পারে না। যদ্দি আনে, তাহ! হইলে তাহার সম্মনাদির হাসও অবশ্তন্তাবী। বলা 
বাহুল্য শিক্ষা, আলোচনা] ও গবেষণাকে সর্বত্র পরিগৃহীত মানসম্মত পর্যায়ে উন্নীত 
করিতে হইলে আমাদিগের গ্রন্থাগার ও পরীক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে যথাযথভাবে পরিচালি» 

করিতে হইবে। গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রস্থপঞ্জী প্রণষন, বহুত্র প্রকাশিত পাঠ্যবিষষের 
সারাংশ সঙ্চলন, সন্ধান রাখিবার পদ্ধতি অনুসরণ, যন্থাির ব্যবহার আজ যুগাস্তর আশিয়াছে। 
অথচ আমাদের দেশের করৃপক্ষেরা এই পরিবতিত অবস্থার গুকত্ব বথাযণ 
জনুধাবণ করিতেছেন বলিয়া মনে হইতেছে না। নচেৎ এই কলিকাতা সহরে, যেখানে 
নানা প্রকার গ্রন্থাগারের অপুর্ন সমাবেশ রহিয়াছে, যেখানে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং 
আন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন বন গবেষণাকেন্ত্র রহিয়াছে, সেখানে গ্রস্থ'গ।রগুলি পরিচালনার 
রীতি পদ্ধতি শিখাইবার আয়োজন হইতেছে পা কেণ ? 

কলিকাত] বিশ্ববিগ্ভালয়ে একবৎসর যাবৎ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান পড়াইয়া ভিপ্লেমা দিবার 
ব্যবস্থা রহিয়াছে । কিন্তু কলিকাতা 1ংশ্ববিদ্যালয় এই বিদ্যা এখানে প্রবর্তন করেন নাই। 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত রাজ্যের প্রচেষ্টার কথ। ন৷ হয় নাই তুললাম। খান কলিকাতা সহরে 

তদানীস্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বেশ কিছুদিন এই বিদ্যার চ61 হইবার পর বিশ্ববিদ্যালয় 
এই বিষয়ে সচেতন হইলেন। অবশ্য তখন হইতে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং 
বহু গ্রন্থাগার ও বনু ছাত্র ইহার সুফল ভোগ করিতেছেন। 

কিন্তু গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার-ৰিশ্ঞানের সমুন্নতির জন্য বিশ্ববিদযালয়ের দ্িধাগ্রস্ত মনোভাব 

বুঝি আজও পরিবর্তিত হয় নাই। কোন অঞ্চলে বিশ্বাবিদ্যালয় প্রতিটি হইলে দেশবাসীর 

মনে এই আশাই উদ্দিত হয় যে অতঃপর আমাদের শিক্ষালাছের সুষোগ বৃদ্ধি পাইবে এবং 

শিক্ষালাভ ক:রয়! আমর! আম।দের ক্ষেত্রে নিপুণত র হইয়া উঠিব ও ফলতঃ আমাদের মর্যাদা 

প্রভৃতিও বাঁড়িবে। বস্ততঃ দেশবাসীর এই আশা পূরণ করিবার নৈতিক দায়িত্ব কোন 
বিশ্ববিদ্যালয়ই অস্বীকার করিতে পাবে না। সাময়িক অসুবিধার জন্ট কোন শিক্ষা! প্রবর্তন 

বিশ্ববিস্তালয়ের সামান্ত বিলম্ব হইতে পারে মাত্র। কিন্তু অনিদিষ্টকাল এইবপ বিষয়ে 
তুফীন্তাধ অবলম্বন কর! কখনও বিশ্ববিষ্ভীলয়ের পক্ষে নিজের দারিত্বজ্ঞানের পরিচায়ক নহে। 

গ্রন্থগার-বিজ্ঞানে ডিপ্লোমার পরবতী উচ্চতর শিক্ষা! প্রবর্তনের জন্ত আনর বিশ্ববিগ্তালয় 

কৃতপক্ষের নিকটে নানাভাবে আবেদন নিবেদন করিয়া আমিতেছি। কখনও শুনি এই 

শিক্ষার ব্যাপ্তিকাল সন্ধে নকলে একমত হইতে পারেন না বলিছা ইহ! প্রবতিত হইতেছে 

নাঃ কখনও শুনি স্থানাঁডাঁব, কখনও গুনি উপঘুক্ত শিক্ষকাভাব প্রন্ৃতির কারণে ইহার প্রবর্তন , 

বন্তব নহে। কলিকাতা বিশ্ববিষ্কালয়ের মহ লব্ষগ্রতিষ্ঠ, খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পঙ্গে এত 

দিবে গাই লঙ্গ দদিষগ্জের সমাধান করিতে দ!পাছা থে কতদূর হঃখদনক ও পরস্থাগার 
 সথানসাপনার ধুকে জাতির ভাঙা বলবার নহে । * 



২১২ .... শ্রস্থাগরি [ অগ্রহারণ 
আজ পর্বত্র শিক্ষার অবথ। কালক্ষেপ বন্ধ করিয়াও শিক্ষার মান উন্নত কর! মন্তব 

হইভেছে। মাফ্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়গুপি গ্রঞ্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম পাঠ এক বৎসরের মধ্যে 

শেষ করিতেছে । ভারতবর্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ডিপ্লোমা শরের পরীক্ষোততীর্ণ 

ছাত্রদিগকে একবৎংসরে উচ্চতম পাঠ পড়াইয়া দিতেছে । মাকিণ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
এমএস ডিশ্রীপ্রাপ্তগণ প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন নহেন_এই কথা পৃথিবীর কুত্রাপি 

শোনা যায় নাই। দিদ্দী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পাঠ সমাপনকারী ক।তকগণ 

তাহাদের জ্ঞানের জন্য আদৃতই হইনেছেন। এদিকে আমাদের বিশ্ববিদ্ধালয় 
বিশ্বক্মার সুন্দর পুত্র নির্মাণের পণ করিয়া বগিয়া আছেন। প্রতি বিশ্ব 
বিছ্যালয়েরই আপন অ।পন ছাত্রদের জন্ত যে মমত্ববোধ থাকে তাহাই তাহাদিগকে 
ইহাদের অধিকতর কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত করিয়! থাকে। বিশ্ববিস্ভালয়ের এই বিষয়ের 
বিমুখতা আর্জ বাঙালী তথা ভারতের পূর্বাঞ্চলবানী সকপের গ্রন্থাগারের উচ্চতম 
দায়িত্বশীল পদগুলি পাইবার সম্ভাবনা বিলুপ্র করিতেছে। 

শিক্ষা ও গবেষণাকে বিজ্ঞানসম্মত পথে পরিচালিত করিতে_-চিন্ত। ও চেষ্টার অপচয় 
নিরোধ করিতে গ্রন্থাগারের ষে বিশেষ অবদান আছে তাহ! প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে 
আমাদের দেশে জ্ঞানালোচনার নবধুগ আরব্ধই হইবে না। অথচ ইহা করিতে হইলে 
গ্রন্থাগার পরিচালনার আধুনিকতম পন্থা শিক্ষিত প্রকৃত বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারক দল সৃষ্টি 

কর! প্রয়োজন। গ্রস্থাগারিকদের স্বার্থে না হউক অন্ততঃ গবেষণা কেন্দ্র গুলির স্বার্থে ও 
জ।নালোচনার স্বার্থে কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে উচ্চতম শিক্ষ। প্রবতন 
করিতে তৎপর হইতে পারেন নাকি? 

যতদুর জানি মঞ্জুরী কমিশনও পূর্বাঞ্চলে অন্ততঃ একটি বিশ্ববিদ্ভাঁলয়ে গ্রস্থ।গার বিজ্ঞানের 
উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তন করিবার জন্য সাহায্য দান করিতে অসন্মত নহেন। পশ্চিম 
সরকারও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থাপনার জগ্ঠ সর্বপ্র?ার সাহায্য করিতে উত্ন্ুক। 

কলিকাতা বিশ্ববি্ালয় প্রার ১৮ বত্দর যাবৎ ডিপ্লোমা অধ্যাপনার ব্যবস্থ( করিয়াও 
যদি এই সব সুযোগ না! লইতে পারেন এবং ফলে যদি অন্তাণ্ত কর্তৃপক্ষ এই দীর্ঘ 
হুত্রতার সহিত তাল রাখিতে ন! পারিয়| অন্তত্র এই শিক্ষার প্রবর্তন করেন তখন 
কলিকাত! বিশ্ববিষ্তালয়ের গৌরব রক্ষার নামে যাহারা এই কার্য ত্বরধান্থিত হইতে 
দিতেছেন। ন। তাহাদের কী সান্বন! থাকিবে? 

গ্রস্থাগাঁর আন্দে'লনে বিশ্ববি্ভালয়ের ভূমিকা নগণ্য নহে। এই আন্দোলনের সহিত 
সংশ্লিষ্ট প্রঠিষ্ঠানগুলিকে বিশ্ববিগ্তালয় সধবিধ গুবিধা দিয়! থাঁকেশ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
কর্তৃপক্ষের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতম শিক্ষা প্রবর্তনে এই 

" বিলঘ্ের জঙ্ত ছুঃখিত। অধচ লাল ফিতার ফাস, পরিবতিত অবস্থার সম্বদ্ধে উদামীনতা, এবং 
বিশববিষ্কাগায়ের অুনাম নষ্ট হইবার মিথ্য। আশঙ্কা পরহার করিরা সমষ্টিগতভ্াঁবে তাহার! এই 
কাধটি করিতে পারিতেছেন না, ইহা বাস্তবিকই অদৃষ্টের পরিহাস। কলিকাতা সহরে 
যোগ) শিক্ষকের অগ্রতুলতা নাই। অবশ্ত হত প্রথমেই তাহাদের পক্ষে আপন আপন 
কংধ পরিভ্যাগ করিয়া সর্ব-সময়ের জন্ত শিক্ষকতা গ্রহণ সপ্তব লা হইতে পারে। 'সেই 
মেই অবস্থী ক্যাঁপাতিতঃ যামগ্সিক শিক্ষক নিধুক্ত করিয়া কাজ গার. কর! বায় এবং 
কুপ্সেক ব্ত্লর বিগত. :হইলে. বর্বসময়ের জন্তু জধ্যাপক, মিধুক্ত করা যাইতে. পাঁত়ে। 

»টমাটেক,” উপয় কতৃপক্ষ তৎপর ও .কৃতনংকল্প হইলে এই বৎসরেও এশিক্ষা পুর্ন 
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শপ, সমস হিস 88১8 সপ. (সরি. সপ, ৮ রা প্র তা ছি জ্ (সম পা পাপা সাপ 

এ ই সং খা ছু 
অকণকান্তি দাশগ্রপ্ত ঃ কোলন বগীকরণ প্রসঙ্গে ॥ 
তপন সেনগুপ্ত ই সৃচীন বাপ ॥ 
্রস্থাগাব সংবাদ ॥ 
পরিষদ কথা--৫বদ্যনাথ বন্দ্যোপধ্যাম-স্মবণে ॥ 

বাতা বিচিত্রা ॥ 

সম্পাদকীষ ॥ 

বিদ্যালধিক গ্রন্থাগার সম্পকিত প্রশ্নাবলী ॥ 

রগ্লোদশ বর্ম নরম সংখ্যা (পাঁষে +৩৭০ : 



্ ৩ ছ্রিজেজ বজলাবজী 

" ছুই খণ্ডে সন্পূর্ণ। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, ছ্বিতীয় খণ্ড 
এই বৎসরে প্রকাশিত হইবে । উভয় খণ্ডই ডঃ রথীন্ত্রনাথ 

রায় কর্তৃক সম্পাদিত। প্রতি খণ্ডের মুল্য টা. ১২৫০ | 

বন্ধিম রচনাবলী 

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্তাস (মোট ১৪টি )। শ্রীযোগেশচন্দজ্র 

বাগল কর্তক সম্পাদিত। মুল্য টা. ১২'০০। 

রমেশ রচনাবলী 

রমেশচন্ত্র দত্তের সমগ্র উপন্থাপ ( মোট ৬টি )। 

শ্ঈযোগেশচন্দ্র বাগল কক সম্পাদিত । মুলা টা. ৯০০ | 

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য 

গ্রন্থখানি রচনার জন্য ডঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্ত সাহিত্য 

আকাদমী পুরক্কারে ভূঘিত। মূল্য টা. ১৫০০ । 

বৈষ্ণব পদাবলী 
সাহিত্যবত্ধ শ্রীহরেরঞ্ মুখোপাধ্যায কর্তৃক প্রা চার হাজার 

পদাবলী সঙ্কলিত ও সম্পাদিত । মল্য টী. ১৫*০০ | 

রামায়ণ কত্তিবাস বিরচিত 

ডঃ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যাযের ভূমিকা সম্বলিত পুর্ণাঙ্গ সংস্করণ | 

প্রীক্ুর্য বায়ের বছ রঙিন চিত্র সংযোজিত । মল্য টা. ৯*০০। 

উপনিষদের দর্শন 

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক উল্ত বিষয়ের 

প্রাঞ্জল পরিবেষণ | মুল্য টা, ৭০০ | 

রবীজ্ৰ দর্শন 

শ্ীছিরন্ময় বন্্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 
জীবনবেদের সরস ব্যাখ্যা । মূল্য টা. ২'৫০। 

সাহিত্য সংসদ 

৩২-এ, আচার্য প্রফুল্লচজ্জ রোভ £ কলিকাতা-৯ 

॥ আমাদের বই সর্থত্র পাওয়! যায় ॥ ॥ 
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জরুণকাস্তি দাশগুপ্ত 

| 

। কোলন বর্গীকত্রণ প্রসঙ্গে 
ভূমিকা 

গত ছু-দশকে বর্গাঁকরণ সম্পর্কে চিন্তাপারার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে । যে বর্গীকরণ 
পদ্ধতিগুলি এক সময় সমস্ত গ্রন্থাগারের উপযোগী ধলে মনে "হ'ত জ্ঞানবিজ্ঞানের অতি 
দ্রুত অগ্রগতি এবং নতুন নতুন জটিল বিষর উদ্ভবের ফলে আজ ত| অকার্দকরী হ'য়ে 
পড়েছে । অবশ্ত খুব সাধারণ গ্রস্থাগারের পক্ষে বগাঁকরণ পদ্ধতির নির্বাচনে কোন সমন্তা 
নেই, কিন্তু উচ্চশিক্ষা বিশুদ্ধ 'অথবা প্রয়োগ বিজ্ঞানের গবেষণা, "অথবা শিল্প- সংস্থার সাথে 
যুক্ত গ্রন্থাগারের পক্ষে সঠিক বগর্বকরণ পদ্ধতি নির্বাচন বর্তমানে কঠিন হয়ে পড়েছে। 
দীর্ঘকালের প্রচলিত ব্বস্থার সমর্থক গ্রস্থাগারিকের! বগীকরণের ক্ষেত্রে নতুন তুন ঝে্টা পদ্ধতিকে 
থাগত জনাতে পরাজুখ। এ-সম্বন্ধে কোন আলোচনাও বিশেষ কোন চিন্তাবারার 
প্রভাবিত__এই অপবাদে চিহ্নিত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্ক্রমে এর অন্ত্ক্কি 
কোন কোন মহলে আবার নিষিদ্ধ। 

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি বর্গীকরণের চিন্তাধারাকে যে নতুন খানে প্রবাহিত করেছে 
সে সম্বন্ধে এখন আর সংশয়ের অবকাশ নেই! সমগ্র জ্ঞানভা গারকে দশ ভাগে তারপর 
প্রতি ভাগকে আরও দশ ভাগ এইবপে ক্রম্বয়ে দশ দশ দাগে বিভক্ত করবার 
যৌক্তিকতা এক সময় ছিল এবং প্রায় অর্থনভান্দী যানৎ এই পদ্ধতি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য 
উজ্জল ছিল। ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও এর কাধকারিত। অনস্বীকার্য ছিল। “মেলভিল 

ডিউই এই অবদানের জন্য যথার্থভাঁবে আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত 
হয়েছেন। 

কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংযোজিত নতুন নতুন বিষয় একাধিক বিষয়ের সংযোগে নতুন 
জল বিষয় এই দশ দশ ভাগের কক্ষে স্থান পায় না। কোন বিষয়ের *কঠিনতম 
বিভাগের জন্ত ফোন লাঙ্কেতিক চিহ্ন (11062610ছ ) পাওয়া যাঁয় না। মূল বিভাগেন 
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জন্য নির্ধারিভ চিক্তে তাকে চিহ্ছিত করতে হয়। এই সমস্যা বিশেষ গ্রন্থাগারে যেখানে 

জ্ঞানের সুক্মৃতম বিভাগকে চিজিত করবর প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেখানে অত্যন্ত প্রধল। 

ডকুমেণ্টেশনের কাজে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর তাঁলিক! বর্গীকরণের জন্য 

এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ অচল। একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্ত একটি বিষয়ের সম্পর্ক নিদেশি 

করবার কোন রীঠি এই পদ্ধতিতে নেই। কেবলমাত্র বইয়ের তালিকা সংকলনের 

কাজেও এই পদ্ধতি যে অসম্পূর্ণ তার দৃষ্টান্ত হ'ল 13, [টি এই পল্জী ছুটির 

প্রতি পৃষ্ঠায় ডিউই সাঙ্কেতিক চিহ্নর শেষে [[] এই অসম্পর্ৃতার সাক্ষী । ]ুবাতে 

আন্তধিষয় সম্পক বোঝাবার জন্য [01)0-র ধাচের সাঞ্কে হক চিহ্ন ব্যবহার শুরু 

হয়েছে ! 

ডিউইর অসপ্পর্ণতা যখন প্রকট হল তখন ডিউইর পরিবতিত রপে এলো 07001 

বিষয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা কালোপযোগী করে রাখবার জন্ত এই পদ্ধতির পশ্চাতে 

আছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ৮ [11 [0 7) ৫ ডিউই-র হূর্বলতার আংশিক 

উন্নতি করলেও এটি সর্ধাঙ্গীনভাবে কার্ধকরী হয়ে ওঠেশি। কারণ এর মুলে রক্ষেছে 
জ্ঞানকে দশ ভাগে বিভক্ত করবার অন্তশিহিত ক্রটি। ফলে এই কাঠামোর উপ 

নিমিত মুত্তিতে নতুন রঙের ক্রুট ঢাকা পড়ে নি। 

বস্ততঃ যে তব্বের উপর ভিত্তি করে ডিউই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তা বর্তমানের 

প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে পারছে না। 1101)0601)5 তত্ব সঙজ।ত 71০০ 

06 70911011901 এক সময় বিষয় বিভাগের চুড়ান্ত কথা ছিল। কিন্তু আজ তার শ্থাণ 

কেবলমাত্র 10210 বইয়ের পৃষ্ঠায় । 
ডি 

১ কোলনের দুরূহ পরিভাষিক শব্দ 

কোলন বগগীকরণ পদ্ধতি এবং গার তাত্বিক ভিত্তি সম্বন্ধে সবচেয়ে ঝড় অভিযোগ হল 

যে সমস্ত ব্যাপারটা ম্ত্যস্ত ছুরহ । বিশেষ করে রঙ্গনাথন ব্যবহৃত দুর্বোধ্য শব্দ কণ্টকিত 

হজ্ঞ! এবং ব্যাখ্যা ছুর্বোধ্য। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্ত নিজন্ব প্রমাণ পারিভাষিক শদ 

(502170910 (61101101098 ) থাকার প্রয়োজনীয়তা অনন্বীকার্য। গ্রনস্থাগ।র বিজ্ঞানে ও 

এই রকম অনেক শন্দ প্রচলিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা প্রমাণ নয় এবং সবত্র 
একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। 

ধিশেষ করে বর্গীকরণের ক্ষেত্রে এইরূপ পারিভাষিক শব্দের অন্ভাব রয়েছে। রঙ্গনান 

এই ধরণের শব্ধ চয়ন এবং ব্যবহারে সচেষ্ট হয়েছেন। 

আপাতঃছুর্বোধ্য শবখগুলি যদ্ব সহকারে অনুধাবন করলে এর অর্থ এবং ব্যবহারিক 

প্রয়োজনীয়তা] সুস্পষ্ট হবে। রলনাথন ব্যবহৃত ছুটি শব 47:97 এবং 01191 এর ব্যাখা 

ঠাথানে দেওয়া হ'ল। এর দারা এই বক্তব্য দুষ্পষ্ট হ'বে। 



১৩৭০ ] কোলন বর্গীকরণ প্রসঙ্গে ২১৫ 

011৬151২51৫ 00 7010৬1,710012 

ৃ নন জি . 
000 100 200 300 ইত)1দি 

(53017618110 [10119901119 [২6119101] 50091 90161106 -- (১) 

দি 4 
110 10 130 140. ইত্যাদি -- (২) 

116190)11%9105 101201৮১1০০] 0016105 ০1 121)110501)1)1081 355001115 
(1100110১ 1১২৮0110910 

ই কোনায় নৌরোরিটলিরানা রো রনিরারিনিরাতত 
ৃ | |. 

1]] 111 113 114 115 ইত্যাদি _- (৩) 
0911601099৮ 21001)040919৮৮ ৮9251191605 0180৫ 1111])0 

ডিউই বগীক্ণের এই চিজটি আমাদের সুপরিচিত । রঙগনাখন এই [বভাগের এক 

পরায় কে 41125 বলে খভিহিত করেছেন । অর্থাৎ [01016150 01 7110/106 এর 

090, 109, 200, 300 ইত] বিভাগ হঃপ একটি &125 পুনপায় 100 এর 110, 190, 

130, 140 ইত্যাদি বিভাগগুলি আর এবটি 91181 অনুর্গপ ভাবে 110 এর বিভাগগুলি 

আর একটি ৪112 | পরায়ক্রমে এগুলি হল (১) 81017 0£ 01০ 9756 01061) (২) 

2112 0 (110 5600110 01061, (৩) 21185 01 019 0110 01861 উত্যার্দি। 

রঈনাথনের ভায়ায় 91125 হল) “*** 0110 500001105 04 010 0125565 01 ৪, 1111150156 

001160 17010] 16 011 0116 1)9,515 01 0 5111010 01191:2.066118010 9110 0০-0101119,5 

211911500 2010116 (11010561559 000103115০0 01011 121705 অর্থাৎ পদমবাদায় 

একই পবায়তৃত্ত বিষয়গুলি এক একটি ৫:18) স্থাষ্ট করে। 
এবার (12811) এর ব্যাখ্যা । 

[১1111950191 (1090) 

[6191)1755105 (110) 

| 

টিলা (111) 

ইত্যাদি 

এই ধাপে ধাপে বিভ।গগুলি 0791 এর সৃষ্টি করেছে। 120 র ধিভাগগুলি 

অনুরূশ ভাবে আর একটি 01:81) এর স্ট্টি করবে। একটি 011211 এর 

অন্ততুক্তি বিষয়গুলি পদমর্যাদায় কখনও একই পর্যারভূক্ত হতে পারে না। সর্বোপরি 
বিষয়টিকে রজনাথন 219 13110. এবং সধনিয় বিষয়টিকে 155 1110. বলে অভিহিত করেছেন। 

এই শব্দ ছুটি 83200)020 £29 এবং 101812 91760169 এর সঙ্গে তুলনীয় | 
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রজনাথনের ভাষায় 01191 হ'ল “*-"8 86000610606 0195563 2120 ৪1) ০0? 

205 75515 01599 %710101) 10100150116 1256 111110 010116 01411) 105 11111601866 
11171551756, 165 1111111601960 01115615601 6110 5000110. 1617106, 01 012 (11110 

1617106,**.৮ 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পারিভাষিক শব এবং আর নির্ধারিত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা! কি? 

বর্গীকরণ পদ্ধতির জন্ঠ ব্যবহৃত সাংকেতিক চিঞ্চের গুণ। গুণ পর্ধালোচন] প্রসঙ্গে বলা 

হয়েছে যে সাংকেতিক চিহ্কের অস্ঠতম কর্ম হ'ল যে তাকে নঞ্ুন নতুন বিষয়কে তাপিকায় 

(50175016) যথাযোগ্য স্থান দিতে সক্ষম হ'তে হবে। নতুন বিষয়টি অন্য একটি বিষয়ের 

মমমর্যাদীসম্পন্ন অথব। অন্য কোন একটি বিষয়ের আধীনন্থ হতে পারে। সাংকেতিক চিন্তের 

এই গুণকে রঙ্গনাথন যথাক্রমে [70910109110 117 27185 এধং [০51১1191719 11 0119110 

বলেছেন। 8179 এবং 011811। এই ছুটি পারিভাষিক শব্দ ছারা লাংকেতিক [চচ্ছের একটি 

মৌলিক গুপকে খুব সংক্ষিপ্ত অথচ যথার্থ রূপে প্রকাশ করা গেল। 
রঙ্গনাথন-ব্যবহ্ৃত বগীকরণ সম্বন্ধীয় পরিভাবিক শর্খ যে কোন পদ্ধতির জগ্ত প্রযোজ্য 

হতে পারে। অবশ্ঠ কতকগুলি নতুন শব্দ কেবপ মাত্র কোলনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

২ কোলন পদ্ধতির মূল ভিত্তি 
কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির ভিত্তি হ'ল নতুন দৃষ্টিভ্গীজাত একটি বণিষ্ঠ তত্ব, যা নতুন 

বিষয়ের চাপে কখনও বিপর্বস্ত হবে না । কোন একটি বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে দেঁখা যাবে 

যে তা রলগনাথন কথিত পাঁচটি মৌলিক শ্রেণীর (0110911161)19] ০৪6£01165) বিভিন্ন 

রূপের অভিব্যক্তি মাত্র। এগুলি হল £ 
61501921165, 1186661, 15016155 9080০ এবং 11:10 

প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে এই এক বা একাধিক শ্রেণী বা ৪65501 বর্তমান । এই 

এক একটি রূপ হ'ল বিষয়টির এক একটি 19০5, যেমন [১6750912911৮শর অভিব্যক্তি যে 206 

মারফত হয়েছে তার নাম 76190112111 69001 অন্তরূপ ভাবে 1120051 1900%, 

[0615 90৪৮ 9080০ 9০৪৮ এবং 41770 9০০| এরপর এই 9০০ গুলি 

বোধানোর জন্ত যথাক্রমে [0] [4]1151]119] এবং [ঠ] এই চিহ্ন ব্যব্হত হয়েছে। 

বর্গীকরণের প্রথম ধাপে বিষয়টকে বিশ্লেষণ করে এই 9০০৮ গুলিকে অনুসন্ধান 

করতে হ'বে। এরপর এই ?০৪গুলি বোঝানোর জন্ত যথাক্রেমে 170] [11] 
[9] এবং [প*] এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর এই 2০৪ গুলিকে একটি ক্রম 

অনুমায়ে বিন্যত্ত করতে হবে। প্রতিটি মূল বিষয়ের 9০৪৮ বিস্তস্ত করবার জন্ত কোলন 
পদ্ধতিতে একটি হুত্র দেওয়া আছে। একে 906 00:2)0]8. বল। হয়। 

২১ ৮ 8169৭ র উদাহরণ 
, একটি বিষয্বের মধ্যেই পাঁচটি মৌলিক শ্রেণী বিদ্যমান এমন একটি উদাহরণ হ'ল £ 

১0815108050 91 89390109154 (06 [20322 011567510 145151255 

[01118519508 
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এই বিষয়টি বিশ্লেবণ করলে দীড়ায় [11019--10111551165 1+101919-19110019515 

--0০81219501118-19505 মূল ব্যয় [ রঙ্গনাথনের ভাষায় 38515 ০1855 অথব। (730)] 

হল 141191815 50121106 এই (13০) প্রথমে সংবুক্ত করলে দাড়ায় £ 

11101915 501510৩6--111019--01715615165151012110119010815-- 

০8051951115-19504 205) 

এখন মূল বিষয় গ্রন্থ(গার বিজ্ঞানের জগ্ত নিম্নলিখিত 9০০ সুত্র প্রদত্ত হয়েছে £ 

2171 1101 2 [] 120] ০) 
এই সুত্রে 2 হ'ল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাঞ্চেতিক চিষ্ন, যেমন ডিউই এ 0201 তারপর 

যথাক্রমে [52150129115 9001, 11206511৭00 এবং 1401010% 080€11 যতি চিজগুলির 

এবং [2৮]র ব্যাখ্য। প্রয়োজন । 

৮৮ 81 £ 5 র বিন্যাসব্রম ও সংযোজনী চিহ্ 

গাচটি মৌপিক শ্রেণীর অভিব)ক্তি পাটি 18061 এর এ$? নির্ধারিত বিগাসক্রম আছে 

এবং তাদের সংঘুক্তি করণের জন্য প[চটি যাঁচ চিহ্ন | 00111100001 551001)01 অর্থাৎ 

(05)) ব্যবহৃত হয় £ 

5০9 -- (0০৪) 

|] ॥ (কমা) 
[1] ; (সেমি কোলন ) 

[14] ১ (কোলন ) 
[9] , (ডট্) 
[1] , (ডট) 

যতি চিহ্ন সহ বিশ্ঠাসক্রম 

[617 1814 7 [217 [2] 20 শন) 

২৩ 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান? বিষয়ে ৮ 71 £ 57 র প্রয়োগ 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের 0০৮01001115. অনুযায়ী বিষকটিকে তিনটি বৈশিষ্ট্ের 

( 01792,005119005 ) ভিত্তিতে বিভক্ত কর। চলে ঃ 

প্রথম বৈশিষ্ট্য হল গ্রন্থাগারের চরিত্র £-যেমন জাতীয় গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, শিক্ষা 

প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ইত্যাদি । এগুলি হ'ল [1১] শ্রেণীর 9০০। 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল এই সমস্ত গ্রন্থাগারের পাঠ্যবস্ত। এই বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে প্রাপ্ত 

বিভাগগুলি হ'ল [01] ০৫৮ এর অস্তুভূক্ত। 

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রন্থাগারের কাজকর্ম । যথা, পুস্তক নির্বাচন, বগীঁকরণ, সুচীকরণ 
লেনদেন, ডকুমেপ্টেশন ইত্যাদি | এই বিভাগ গুলি [5] শ্রেণীর ০৩৮। 

এখন আলোচ্য বিষন্ন বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত 9০৪ গুলির [ উপরে (১) এ] কোনটি কোন 

মৌলিক শ্রেণীভুক্ত তা নির্ধারণ করতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে আমরা মোটামুটি 
ভাবে শ্রেণীগচলি সনাক্ত করতে পারি। 
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১, শ্রেণী 1 

1+1101971% 90191105 (8০) 

[11018 [9] র 

[021561516 11)127 [6] ৰ ***(8) 

চ0110010915 [81] 

(০8051050119 [7] ূ 

19505 [1 ] 
উপরোক্ত (১) এ [8] এবং [গু] নেই। কিন্তু আতরিক্ত 9০০ আছে [271 (২) 

এবং (৩) এ [| এর সংঘুক্তিকরণ চিহ্ন * কম। ব্যবহৃত হয়নি (3০) র পরে [72] থাকলে 
(3০) র সঙ্গে [0] এর সংঘুক্তিকরণের জন্ত কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। অনেক জল 
বিষয় বিশ্লেষণ করলে [0] এবং [1] এর কয়েববার পুনরাবৃত্তি ঘটতে গারে। [৮1 এর 
পুনরাবৃত্তি ঘটলে পুববর্তী 0০৫৮ এর দগে (বগ্ত [1] দে) [5] এর সঙ্গে সংযুক্তির 

জন্য কোন চিহ্ের প্রয়োজন নেই । সংঘুক্ভির ধন ( ,) কমা ব্যবহৃত হয়। উপরোস্তী (২) 
এ [21১] হচ্ছে [৮] ০০ এর দ্বিতীয় পুনরাবুতর নিদর্শন । এই স্ৃত্রে [5] এবং [4] 

নেই। কিন্ত কোন হুত্রে [5] এবং 1] ন থাকলেও প্রয়োজন মত এই দু রকম ৪০ 
ব্যবহার কর] চলে। 

আরো কয়েকটি পারিভাষিক শব্ধ 
এই প্রসঙ্গে রঙগনাথন ব্যবহৃত কয়েকটি পারিভাষিক শের সঙ্গে পারচিত হওয়া 

প্রয়োজন । 

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে গ্রাও ৪০০চগুলির বিভাগকে 19005 (বন্থবচনে 1০01) বা 

1501906 10045 বল! হর়। গ্রন্থাগ।র খিঞ্রাণ বিষরে [1-] 9০০৮এর নিম়ালখিত 

বিভাগগুলি প্রদত্ত হয়েছে £-- 
13001. 981601011 

0012211158,0101] 

(৮০-0112001 

1:501710109] 06901012 

51. (13951096401 

55 (০8910551175 

টি টি 

97. 1)090011161196101 

00 816061012, 01:£8101590102, 0০-01081:211011, 01955150891192 ইত্যার্দ 

হ'ল [591 905র এক একটি 1905 বা 190186 0০85 অথবা! কেবলমাত্র ?5019151 

আবার 17০০/-৪৩16061012) 01:8111980100), (0০-019181009 শবাগুলিকে' 15012/6 

টা বলা হয়। 1,2,4, 5,581, 56 ইভ্যার্দি সংখ্যাগুলি হ'ল 75019682275 1 
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অর্থাৎ 1০০৫5গুলিকে ভাষায় প্রকাশ করলে ( রঙ্গনাথনের ভাষায় 1 (০ 71816 ০ 

19105098৩ ) ত। হ'ল 15018 51:08 এবং সাংকেতিক চিহ্ছে (11215 ০1 1:00900%. ) 

প্রকাশ করলে তাকে বলা হয় 1501965 12001101091 | 1501205 161710) এবং 150195 

11111111021 যথাক্রমে 10091 (01011 এবং 0০8] 10111011001 ও বল! চলে। 

উপরোক্ত (৪) এর ৪০৪গুলিকে এখন হুত্র অনুদারে নিদিষ্ট ক্রম 'অন্থঘায়ী বিশ্্ত 

কর] হ'ল £-- 

[40125 5019005 €(89 0০) [01755515165 141)াচাস [5715 52100102158 

| 1%]2 02010501115 [ 22]. 110101 9 1 1165018-1 21 তি (৫) 

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ ক'রে প্রাপ্ত 2০৪গুলির 1501265 11111117901 সহ 35016 

(01 কোলন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে। এটিই হ'ল কোলন বর্গাকরণ পদ্ধতির তালিকা 

(505916 )। এই থেকে তালিকা প্রয়োজনীয় 1501860 111170161905 সুত্রে 

বসিয়ে দিলে প্রয়োজনীয় “কালন বগীক্রণ সংখ্যাটি (00101) (125815096101 

1101011)61 ) পাওয়া যাবে । এই পদ্ধতি বীঈ্গগণিতের মান নির্ণয় অদ্বের মত। উপরোক্ত 

(৫) এ 15012765 61701 এর স্থলে $501205 110101091 প্রতিস্থাপন করলে আলোচ্য 

বিষয়ের কোলন সংখ্য| হবে ঃ 

294) 49 2552. 5 

বিভিন্ন 9০৪৮ এর জন্ত প্রদত্ত 1901%65 10111111991 প্রয়োজন মত সংগ্রহ করে 

একত্রিত করে সংযোজনী চিহ্বের সহায়তায় কোলন সংখ্য। তৈরী হয় বলে কোলন 
বর্গাকরণ পদ্ধতিকে 11০০০ 9৪এর সঙ্গে তুলন| করা হয়। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভোৌগোপিক বিভাগ ([ 9] 20৬৮) এবং সময় বিভাগের 
( [41 ০৪৮) জন্ত পৃথক তালিকা থেকে প্রয়োজনমত যে কোন বিষয়ের সঙ্গে 
এই $501905 12110951 কর! চলে ণেই তালিকা! অন্থুযায়ী £-_ 

2 ভারভবর্ষ (ভারতবর্ষের আদল চিহ্ন হ'ল 441 নিজের দেশ বোঝাতে 

গেলে 2 ব্যবহার করা যায়। গ্রেট বৃটেনের গ্রন্থাগরে ভারতবর্ষ বোঝাতে 

44 ব্যবহৃত হবে। অনুরূপভাবে আমরা গ্রেট বুটেন বোঝাতে 56 ব্যবহার 

করব, কিন্তু গ্রেট বুটেনে 2 ব্যবহৃত হবে )। 

5 1950--1959 1 1990--1999 4. 70, বোঝাতে বৈ ব্যবহৃত হবে। 

1950--1959 4 1). এই দশক (৫6০৪০) বোঝাতে ৈ 5। 
আবার কোন এক বিশেষ সালের জন্ত আর একটি সংখ্যা যুক্ত করতে 
হ'বে। যেমন, তব 555 1959) 

৮71 £ 97 সনাক্তকরণ 

এখন প্রশ্ন হ'ল ষে একটি বিষ বিশ্লেধণান্তে যে ৪০6 পাওয়| যাবে তার কোন্ট 
কোন্ শ্রেণীর (09%550:5 ) অন্তভূন্ত তা কি করে বোঝ! যাবে? রঙ্গনাথনের ম্তে 
[৮] 2০৩৮ কে সনাক্ত করা একটু. কষ্টকর । লেজন্ত আন্ত চারটিকে পৃথকীকরণের 
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পর যে অবশিষ্ট রহিল সেই হ'ল [৮] এই ধরণের অপ্রত্যক্ষ পন্থা (রঙ্গনাথনের 
ভাষায় 11661100 ০0 15510065) রঙ্গনাথন সুপারিশ করেছেন। কারণ অন্ত চারিটি 

০৪ সনাক্তকরণ সহজতর | [9] এবং [এ] কোন সমস্তার স্ষ্টিকরে না। [জা] 
বস্ববাচক £০৫% অর্থাৎ দৃণ্তমান বস্ত এই 9০০এর অন্তভূক্ত--যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 

পাঠ্যবস্ত (বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যার্দি), সঙ্গীতে বাগ্য্ত্র, চিত্রবিগ্ঠার অগ্কনপট হিসেবে 

ব্যবহৃত কাগজ, পাথর, ক্যানভ্যাস ইহ্যাদি। [. 2] যে-কোন প্রকারের কর্ম বা প্রক্রিয়া 
নুচক 9061 যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সুচীকরণ, বগীকরণ এরভৃতি কার্যবলী, খনিবিগ্যায় 

খননকার্য (০১০০৮০01011), আকরিক পবিকর্ম (010 016551110 )। [1] কে সমস্তা- 

মূলক 05 (10101817) ৩৪) বলা হয়। যেমন, চিকিৎসাবিগ্ঠায় (1120101116 ) 

ব্যাধি (0156956 ) হল সমস্যামূলক ০61 এ-গুলি[ 22] পদবাচ্য। 

আপাতঃ দৃষ্টিতে এই বিশ্লেষণ বরং সন[ক্তকরণ খুব জটিল বলে মনে হ'বে। কিন্ত 
পুস্তক বগীকরণে এই ধরণের বিশ্লেষণ কোন সমস্যা নয় | কোলন পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি 

বিষয় বিগ্লেষণান্তে যে 9০০0 001100]0. এবং সেই 9০6 অনুবায়ী বিভক্ত $501965 

টা) এবং 150196611011001)61 প্রদত্ত হ'য়েছে, ভার সাহাষ্যে বর্গাকরণ কার্ধ খুব সহজ । 

ডকুমেণ্টেশনের জন্য হুক্ষ্স বগীকরণ (161১6 (19551608601) পদ্ধতির গ্রয়োজন। 

তখন জটিল কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ ও সনাক্তকরণ একটু শক্ত। কিন্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতির 

মূলনীতির সঙ্গে পরিচিতি থাকলে অনুশীলনের মাধ্যমে এই কার্ধ সাধ্যাতীত নয়। 

রঙ্গনাথন 77৪০৩? বিশ্লেষণ সংক্রান্ত কয়েকটি সিদ্ধীস্ত বিশ্লেবণ কাধের সুবিধার্থে 
কয়েকটি সিদ্ধান্তকে স্বতঃসিদ্ধ বলে স্বীকার করে শিয়েছেন। (রঙ্গনাথন এই সিদ্ধান্তগুলিকে 

ঢ:930812655 বলেন ) সিদ্ধান্ত গুলি ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত তা বলা ষাষ না, তবে দিদ্ধান্তগুলি বগী- 

করণের কর্মে সহ্থায়ক এই প্রত্যয়ের ছিত্তিতে রচিত। রঙ্গনাথন এ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত 
করে মন্তব্য করেছেন £ “48105001919 15 2 51561116110 20001 11101) ৮০ 02111701 

055 6161101 01 6110 ০011011065101510৮ 01 "10105, 5 ০০1৮ ০019 50681 018 

86 01 10950012665 95 10211)0]1 9017 111175110011, 11712 5501 70956518065 

£1৮610 11616 11856 10601] 00010 10১10 1)01110] 11) 01995151115 00011106101, 

( 816705715, 50৮82) এই দিদ্ধান্তগুলি পাঁচটি মৌলিক শ্রেণী, তাদের বিস্তা ক্রম, 
[21, [04), [8] এর একাধিকবার পুনরারত্তি, 9০০ গুলির মংযোজনী চিহু ইত্যাদি বিষয় 

সম্পকিত! এই ধরণের সিদ্ধান্তের সংখ্যা হ'ল ১৬। যেমন মৌলিক শ্রেণী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত 
ছল £ 

হা 0৬ 215 হি 800. 0015 055 [91001087061115] 08510621558 জাত 

. 288019130, 1806) (06185790505 226. গুবত। 
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এই শ্রেণীর বিন্তাসক্রম সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত £ 
1105 ডি 00.0900610069] 0905£01155 911 2000 00501101155 5501157109 

1751) 212210560 20001001176 1০0 (1611 06016991115 0010.01565101695 ৫ -- 
[১১ 117 023, 9, 2], 

প্রত্যেকটি বিষয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার ভিত্তর একটি মূল বিষয় (3891০ 
7০60০ 39510 01959 [301), এবং উপরোক্ত পাচা মৌলিক্ক শ্রেণীর বিভিন্ন রূপের 

অভিব্যক্তি বিদ্বমান । এক সম্বন্ধে ছুটি সিদ্ধান্ত হ'ল £ 
১) 128,011 80101001 112,5 9. 199510 906, 

২) 4 50916061072. 1120 0110 01171016 15012051905 88.01) 01 ৮/11101) 

081) 196 06617160 ০0 12 2, 1791110556211010 01 0116 2110. 0111% 0112 01 1116 116 

[৭1018080761 65] 05865591165. 

সুতরাং যেকোন একটি বিষয় কেবলঘাত্র একটি মূল বিষয় 'অথবা একটি মূল বিষয় এবং 

পাচটি মৌলিক শ্রেণীর অভিব্যক্তি সূচক এক ব| একাধিক 9০৪1 নিয়ে সংগঠিত | এ সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত হল £ 

£9111)]206 001051565 2161161 01 4 1)8910 01855 01 01 2.198510 0155 210. 

0116 01 11016 17)0116519810115 0 0116 01 111015 ০01 070171৮6 17017091761112] 
০৪068011655. 

মূল বিষয় এবং মৌলিক শ্রেণীগুলির অভিব্যক্তি হচক 1৫০ এর বিশ্যাসক্রম সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত হ'ল £ 

11721709910 ০ ০01 015 581)150 917010110 192 101 907 2110 0110 00101 

(0665 9100010 06 2,1711550 010616206] 1] 6175 56015100201 010 08016251115 

0011016611655 01 0106 10110:011)610191 07065017195 01 ড11101) (116 210 1991)001- 

৬615 (21617 (0 198 11)211106802010175, 1)1051060 010616 15 1706 11010 11001) 0116 

09510 906 8110. 11011770106 [11911 0176 110211165121100. ০1 811 [01108170119] 

০969201, 

প্রারস্তিক আলোচন৷ প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে আংশিক পরিচিত ঘটেছে । 
শেষোক্ত সিদ্ধান্তে এই শর্ত আরোপিত হয়েছে। সেই শর্ত হল যে (৪3০) [০] [1] 

|] [5] এবং [পু] ছি০৪৮ এর উপস্থিতি মাত্র একবার ঘটলে এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হ'বে। 
কিন্তু পূর্বেই উল্লিখিত হরেছে যে একটি বিষয়ে [১] [11 এবং [2] এর একাধিকবার 
উপস্থিতি ঘটতে পারে। এই পুনরাবৃত্তি কি ভাবে হ'তে পারে এবং হ'লে বিস্তাসক্রম কি 
হবে সে সতন্ধেও কয়েকটি সিদ্ধান্ত আছে। এবাতীত বিস্তাসক্রম সম্বন্ধে পুথক কয়েকটি নীতিও 
নির্ধারিত হয়েছে । এই জটিল বিষয় পরে আলোচিত হ'বে। 

এর সবগুলিই 19০০-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি-ভিত্তিক-বগীকরণ-তালিকা। সবগুলিই কিন্তু 
সম্পূর্ণ ভাবে কোলন বর্গীকরণ অনু করণে নয়, অর্থাৎ কোলনের বিষয় বিভাগ বা সাঙ্কেতিক 

চিহ্ন ব্যহত হয়নি, তবে কেলন বর্গাকরণের মুলনীতি অনুসরণে রচিত। সম্পূর্ণভাবে 
সতরাং কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতিটিই রঙ্গনাথনের একমাত্র অবদান নয়। সুধু একটি 

বর্গীকরণ পদ্ধতি রচন। করবার জন্ত ভিনি তাত্বিক এবং ব্যবহরিক ভিত্তি স্থষ্টি করেছেন, এই 
ভিত্তি গড়ে উঠেছে কোলনকে কেন্দ্র করে। (ক্রমশঃ) , 

২ 



তপন সেনগুগু 

সুীত্র প্ুপ 

তুলনামূলক বিচারে কার্ড সুচী মুদ্্রত সুচীর চাইতে অনেক বেশী কার্ধকরী ও সুবিধাজনক 

হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারে কার্ড সুচীর ব্যবহার প্রাধান্য পেয়েছে । কিন্তু বর্তমানে লাইনোটাইপ 

যন্ত্রের উতকর্ষের ফলে মুদ্রণ ব্যবস্থার উতর পদ্ধতি মুদ্রিত সুচী সংকলনের যান্ত্রিক 

অস্থবিধাগুলি অনেক পরিমাণে দূর করেছে । সেই সাথে প্রধান গ্রন্থাগারগুলিতে কার্ড হুচীর 
ক্রমবদ্ধমান আকুতি এবং কার্ডসুচী সাজানোর বিভিন্ন প্রণালীর বিভিন্ন ধরণের জটিলতা, 

কার্ডনুচীর কাক রীতা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্নের ঝড় তুলেছে । এই উভয়বিধ কারণে 

অধুনা মুদ্রিত কুটীর পুনঃপ্রচলন ও প্রসারের দিকে একটা ঝৌক দেখা দিয়েছে এবং এবিষয়ে 

পাশ্চাত্যের প্রধান গ্রন্থাগার গুলি ভ্রতগতিতে এগিয়ে চলেছে। 

এই প্রসঙ্গে মুদ্রিত স্থচী ও কার্ড হুচীর স্থবিধা-অন্থবিধাগুলির নিরীক্ষা করলে আমরা 

দেখতে পাব ধে মুদ্রিত কুচীর প্রধান স্থবিধ। হল এই যে এই সুচী, যেহেতু স্থানান্তরিত করা 
চলে, গ্রন্থাগারের ভিতরে বা বাইরে যেকোন স্থানে ব্যবহারের জন্য অন্ত পাওয়া যেতে 

পারে। সগ্তব হলে পাঠকের বাবহারের জন্য অন্ত বইয়ের মত 119058 1550০ করা চলতে 

পারে। একই পাতায় অনেক গুলি সংলেখ সাজানো থাকার ফলে এই ুচী ব্যবহার করতে 

সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে । মুদ্রিত সুচী গ্রন্থাগারের সংগ্রহ প্রকাশ করে, স্ুতর]ং কে!নও 

পাঠক তার প্রয়োজনীয বইয়ের জন্য গ্রন্থাগারে না গিয়েও অনুসন্ধান পেতে পারেন। মুদ্রিত 
সুচী [0:3107 ০০09108 তৈরীর কাজে সহায়তা করে। এই সুচী গ্রন্থাগারে খুবই অল্প স্থান 

অধিকার করে। এ ছাড়া মুত্রিত সথচী একটা গ্রন্থাগারের সংগ্রহের স্থায়ী ইতিহাস যা বিভিন্ন 

লময়ে বিভিন্ন থ]ানুসন্ধান ও গবেষণার কাজে সহায়তা করে। আমাদের দেশে বাংলা 
সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় লং সাহেবের ক্যাটালগ, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ইওিয়া 

অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ প্রভৃতি বহু অঙান! তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। 

কিন্তু মুদ্রত সুচীর প্রধান অগ্বিধা হ'ল এই যে নতুন কোনও মংলেখ উপঘুক্ত শ্বানে 

সঙ্গিবেশ কর! চলে না, সুতরাং মুদ্রিত স্থচী কখনই গ্রন্থাগারের সংগ্রছের সম্পূর্ণ হিসাব 

দিতে পারে না। সবসময়ই কিছু বই তালিকাভুক্ত করতে বাকী থেকে যায় যা পরবর্তী 

মুদ্রণের আগে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এছাড়া খরচের দিক থেকেও মুদ্রিত স্থচী কার্ড সুচী 

অপেক্ষ। ব্যয়বহুল । 

কার্ড সুচীর প্রধান নুবিধা এই যে প্রত্তিটি সংলেখের জন্ত পৃথক কার্ড ব্যবহৃত হয়। তাই 
নংলেখগুলিকে প্রয়োজন অঙ্গগায়ী সাজানো যায়) যেকোন সময় নতুন সংলেখ যথাস্থানে 
লরিষেশ করা বায়) অপ্রপ্োজনীয় লংলেখ সরিয়ে নেওয়া সহজ। কার্ডনুচী প্রতিপিয়ত 
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গ্রন্থাগাবের সংগ্রহ সঠিকভাবে প্রতিফলিত করতে পারে । কিন্তু এই হুচী শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের 
ভিতরেই ব্যবহার করা চলতে পারে । গ্রন্থাগারের বাইরে নিষ্বে যাওয়া সম্ভব নয়। সে 
ছাড় কার্ড স্থচী গ্রন্থাগারের এক বুহৎ অংশ জুড়ে থাকে এবং গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বাড়ার 
সঙ্গে সংগে কাডস্থচীর আয়তন বাড়তে থকে । বর্তমানে বিভিন্ন দেশের প্রধান গ্রস্থাগার- 
গুলেতে কা হুচীর ক্রমবর্ধমান আকৃতি গ্রন্থাগারের পথে এক নতুন সমস্তার স্থষ্টি করেছে। 

এছাড়া সাধারণ পাঠকের মনের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে যে 
অধিকাংশ পাঠকই কার্ডকুচী সম্পর্কে বিশেষ অনুসদ্ধিৎস্থব নন। বরং আরও স্পষ্টভাবে 
বল! যেতে পারে যে তার! বই আকারে মুদ্রিত স্ুচীকে কার্ডম্থচী অপেক্ষা অনেক 

স্বাভ|বিক এবং নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেন। 1১010110 1,10)1017912150031 রিপোর্টে 

'136217010 032161501£ বলেছেন যে শতকরা চারজন মাত্র পাঠক কার্ড” সুচী সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল এবং ভালভ!বে কার্যহচী ব্যবহার করে থাকেন। 1515956 5488 মন্তব্য 

করেছেন “1২€8.0615 1186 02105, 1601 (0 (11610) 25 1106 83 (116 020.৮ 

কলেজ এবং বিশ্ববিগ্তালয় গ্রন্থগারগুলিতেও দেখা যায় অধিকাংশ পাঠকই মুদ্রিত স্চী 
ব্যবহার করেন। কা কেবিনেটের সামনে খুব একট। দেখা যায় না। 

ইদানীং গ্রন্থাগারিকদের মনেও কার্ড সুচী সম্পর্কে বিভৃষ্জা'ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। 

কার্ড সুচী প্রসঙ্গে 4. 0161061 স্ুম্প্ মন্তব্য করেছেন--"1 15 10০0 019. 301 

আ০:50 01911 602৮7716 10156115555- তপু 15 2. 59010155661 ০০০ [615 2 

11007090115 00 11000061545 ঞ1101720) 009150010০9 2০6 

[09611, 1116 ০90. 06,109206$. অনেকেরই মতে আজকাল কা হচীর ব্যবহার 
সীমিত হওয়া উচিত। কেউ কেউ এ-কথাও মনে করেন কার্ড সুচীর ব্যবহার দপ্তরের 
কাজ কর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত। অবশ্য ব্যক্তিগত মতামত যাই হউক না কেন 
একথ| অনস্বীকার্য সাধারণ গ্রন্থাগারে কাডশ্চী কিংবা মুদ্রিত হুচীর কোন একটিকে 
পুরোপুরি সবদিয়ে রাখা চলে না। এই উভয় ধরণের হুচীর দোষগুণ বিচার করলে 

স্পষ্টই দেখা বাবে যেকোন একটির স্থান 'অপটির ॥ঘারা সপূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত কর! 
চলে না। বিভক্তস্থচীর (1010€0 08/91086) মাধ্যমে কা সথচীর জটিলতা কিছু 
কমানে। চলে মাত্র কিন্তু ক্রমবর্ধমান আয় আয়তন রোধ কর] সম্ভব নয়। 

মুদ্রিত স্থচীর ইতিহাস খু'ঁজলে আমর! দেখতে পাই যে উনিশ শতকের মাঝামাঝি গ্রেট 
বুটেন এবং আমেরিকায় লেজার বইয়ে হাতে লিখে বা লিপ জুড়ে যে সুচী রাখা হন্ত ভার 
অনথপুরক হিলেবে মুদ্রিত হুচীর ব্যবহার ছিল। অবশ্ঠ বড় ৰড় গ্রস্থাগারগুলি কখনই সম্পূর্ণ 
সুচী প্রকাশ করতে পারত ন1। তাছাড়া এই ধরণের সুচীতে সংলেখগুলি অত্যন্ত সংক্ষিণ্ 
ছিল। সাধারণতঃ 905018] 0০110905-এর মুদ্রিত সতী প্রচলন বেণী ছিল এবং এই 
স্চীগুলিতে লংলেখগুণি যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করধার চেষ্টা থাকৃত। উনিশ শতকের শেষ পর্যায় 
থেকে ব্যাপক পরিমাণে মুদ্রিত সুচী প্রকাশের চেষ্টা আরস্ত হল এবং দেই সাথে অনুপূত্ক 
শুকাশ করে এ হুচীগুলিকে বথাসভব ০-:০-৫৪০০ রাখার চেষ্টা গুরু হ'ল। আমেরিকার 



২২৪ গ্রস্থাগীর [ পৌষ 

07513050011 46176107950122) 015 762100৫ 11015616066 01 3816110)0165 617৩ 45001 

[1101219, ইত 5011 এবং 0০ 091016210 1411)1910) 710059018-এর মুদ্রিত স্থটী 

উদাহরণ স্বব্ধপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংল্যাণ্ডে ১৯০৩ খৃঃ লণ্ডন লাইব্রেরী কযাটালগ 
গ্রকাশিত হয় এবং তারপর আটটি বাৎসরিক অনুপূরক সংযোজিত হয় , ১৯০৯ থুঃ তিন 
খণ্ডে 5016০ 11106% এবং ১৯১৩-১৪ খৃঃ নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৮১--+১৯০০ 

থুঃ মধ্যে 59021092005 01 17১11116650. 30005 111 006 14110181506 075 3110151 

710561110 00101151160 01) (০ 1880 পচানব্বই খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং ১৯০০-_-১৯০৫ 

থুঃ মধ্যে তের খণ্ড অনুপুরকের সাহায্যে এই স্থচী ১৯০০ সাল প্স্ত প্রকাশিত বই তালিকা- 
ভুক্ত করে। এই সময়ে ১৮৯৭ সালে 131)110076011€ ট9109221০ প্যারী থেকে 
০21919£56 (6116191 প্রকাশ করতে শুরু করে। 

১৮৭৬ খুঃ থেকে শুর, করে এই শতকের শেষ পর্যন্ত কার্ড সুচীর ক্রমপ্রচলন এবং 
মুদ্রিত সুচী উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা সমান তালে চলতে থাকে । ১৮৭ খুঃ প্রকাশিত 

08515 [২0169 01 ৭ 00100101915 0819102106 মূলত? মুদ্রিত কুচীর জন্তে লেখা 

হয়। কিন্তু ১৯০৪ খুঃ চতুর্থ সংস্করণে কার্ড স্থচীর প্রয়োজন অনুযায়ী এই নিয়ম গুলিকে 

পরিবধিত করা হয়। এই সময়ে গ্রেট বুটেনে কার্ড হুচীর ব্যবহার খুব ধীর গতিতে অগ্রসর 

হচ্ছিল। বহু গ্রন্থাগার লেজারের পরিবর্তে শিফ. সুচী ব্যবহার আরম্ভ করল। একটি 

পাতাক্স একটি মাত্র সংলেখ লেখা হ'ত এবং এই খোলা পাতাগুলি সমন্বয় উপযোগী বাধাইয়ের 

সাহায্যে রাখা হ'ত। ফলে নতুন নংলেখ যথাস্থানে সন্নিবেশ করা চলত । 

১৯৪২ খৃঃ ১৬৭ খও প্রকাশিত বিখ্যাত 140 058210£ মুদ্রিত সুচীর জয়যাত্র! শুরু 

করল বল! চলে। ১৯৪৭ খুঃ ৩১শে ডিসেম্বর ৪২ খণ্ড অনুপুরক প্রকাশিত হয়। এর পর 

মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাধিক এবং পঞ্চবাধিক 09101112110 সহ £১016201 09,919 

প্রকাশিত হতে থাকে । ১৯৫৬ খুঃ থেকে এই সুচী পরিবধিত রূপে বব909178] [01110॥ 

08%919£ নামে প্রকাশিত হচ্ছে। এই হুচীগুলি মূলতঃ যে সব গ্রন্থাগার মুদ্রিত 1+0 কার্ড 

ব্যবহার করে তাদের স্থান এবং সময় বাচানোর উদ্দেস্ত নিয়েই মুদ্রিত হয়। লাইত্রেরী অফ. 

ংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই সুচী বিকল্প ব্যবস্থা হিলেবে ব্যবহারের উদ্দেশ নিয়ে মুদ্রিত হয়নি। 
[4০ মুদ্রিত কার্ডগুলির ফটোলিথোগ্রাফি মুদ্রণের সাহায্যে এই স্থচী মুদ্রত হয়। এই 
ব্যবস্থার ফলে মুদ্রিত স্থচীর একটি বড় অন্তরায় দূর কর! সম্ভব হয়েছে । 05211126101 

বর্তমানে আর গুরুতর সমস্তা নয়। শুধুমাত্র 1০ মুদ্রিত সচীর ক্ষেত্রেই নয়--লাইনো- 
টাইপের উন্নত মুদ্রণ ব্যবস্থায় 01851960 আগের তুলনায় অল্প সময়ে স্বল্প পরিশ্রমে 

সম্ভব। তাই বর্তমানে মুদ্রিত হুচীকে আগের তুলনায় অনেক বেশী ০1১-:০-৫9/৩ রাখ। 
সঞ্তবপর হুচ্ছে। 

আমেরিকায় বহু গ্রন্থাগার কা হুচীর সাঁহাঁষে) মুদ্রিত সুচী প্রকাশ করছে, যেমন [3105 

০০8৫ 9010110 14105059586016) 148209316 1710) 1495 4825163 



১৩৭০ ] সৃচীর রূপ ২২৫ 

0০৪6৮ 0110 1491915, ইত্যাদি ॥ ইংল্যাণ্ডে গ্লাসগো, ওয়েই্মিনস্টার লিভারপুল, 

বিল সাধারণ গ্রন্থ গারগুলিতেও মুদ্রিত হুচী ব্যবহৃত হচ্ছে । 
আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার প্রকাশিত মুদ্রত ুচীগুলি গ্রন্থ।গারের ভিতরে বড় একটা 

ব্যবহৃত হয় না-_অন্ততঃ সাধারণ পাঠকের এই খোঁগার তাগিদ তো নয়ই । এই স্থচীগুলির 
মধ্যে (1) 4১00001 0551095065 01 71111060 13099:5 110 14010196211 14211102505, 
4 ৬০915,» 4১14 1941-49১৮91- 52 1955 এবং 516০1 11106, 4 ৬015. 

1998--39 7) (2) 400001 0965109506 06 1১111700 13001:3 11] 136115911 

[14215018,50), 2 ৮০015. -১--]+,1951-43 এবং (5) 08705108562 0? 591151111, 

7211 2100 1১111160001, ৮০1. 1, ১70৮5 1951 প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । কার্ড 

সুচীর পরবর্তে এগুলির ব্যবহার আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়-_-অস্ততঃ প্রকাশ তারিখ থেকে 
স্পষ্টই ধরে নেওয়া যেতে পারে ষে এই সুচীগুলি গ্রন্থাগারের সংগ্রহের সঠিক খবর বহন করে 
না। পাঠকেরা বিভক্ত কুচীর সাহাযেই নিজেদের প্রয়োজনীয় বই বা ন্ত ভখে)র অস্ুলন্ধান 
করে থাকেন। 

এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে মুদ্রিত সুচী কি শুধুমাত্র 911)119821011081 1006161106 ৮01] 
এর জগ্তে ব্যবহৃত হবে, না পাঠকের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবাৰ জন্থ গ্রদ্থ/গার-সংগ্রহছের 
সঠিক হদিস দেবার উপযোগী কা কুচীর স্থান গ্রহণ করবে? 

মুদ্রণ ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি এবং কাঙ স্থচীর রমৰ্ধমান আকৃতি ও জটিলত] মুদ্রিত শুচীর 
বহুল ব্যবহার অবশ্থস্তাবী করে তুলেছে । অবশ্য ক।ড স্চীর সম্পূণ অপলারণ সম্ভবপর বলে 
মনে হয় না। শিউ[জপ]াণ্ডে বর্তমানে সবলাধারণের জন্ঠ মুদ্রিত সথচীর প্রয়োজনীয়ঙার ওপর 
জোর দেওয়া হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর] যেতে পারে যেলাইব্রেরী ঈফ. কংগ্রেস বন্থ 
গ্রস্থের রচয়িতাদের, যেমন সেকাপীয়র, কিছুদিন অন্ঠর মুদ্রিত সুচী প্রকাশ করেন। এ যুদ্রিত 
স্থচীর মধ্যে অন্তৃভূক্ত সংলেখগুপি কার্ড ক)াবিনেট থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং তার পৰিবর্তে 
শুধু একখানি মাত্র কার্ডে কত তারিখের বই পর্যন্ত এ মুদ্রত স্চীতে স্থাণ পেয়েছে জানাঁনে 
হয়। এই মুদ্রিত স্থচী সাধারণের ব্যবছ|রের জন্ত কার্ড সুচীর পাশেই রাখা হয়। এই 
ব্যবস্থার ফলে কার্ড ক্যাবিনেটে প্রচুর পরিলর বেঁচে যায়। 87১6০19]1 0:01160010) সম্পর্কে 
তো! এই ব্যবস্থা খুবই সহজ প্রযোজ্য । আমাদের দেশের প্রধান গ্রন্থাগারগুলিতেও সম্ভবতঃ 
এই ধরণের মুদ্রিত স্থণী প্রকাশ করা অসম্ভব নয়। 10 বা [731 মুদ্রিত কার্ডের মত 
কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। তাই আমেরিকায় মুদ্রিত হুচী সংকলন যতটা সহজ 
প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে আমাদের পথে মুদ্রিত সুচী সংকলনের কাজ ততট!| সহজ নয়। 
কিন্তু কার্ডস্থচীর ক্রমবর্ধমান ভয়াবহঙার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে মুদ্রিত স্থচীর সাহাষ্য 
নেওয়া ছাড়! গত্যন্তর নেই এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আশীবাদে উন্নততর মুদ্রণ ব্যবস্থা মুদ্রিত 
স্থচীর নতুন সম্ভাবশার পথ খুলে দিয়েছে । পুখিবীর সর্বত্র গ্রস্থগারগুলিতে কাড' হ্চীর 

সমস্তা সমাধানে এই নতুন সম্ভাবনার স্বীরুতি গ্রন্থাগারে স্চীকরণের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় 
রচনা! করতে চলেছে বলে মনে হয়। 

এই প্রবন্ধ লিখতে 
1) 76৮ %681900 14110171165--00116610 07 615 2. নাচাতে 

45500150101) ০01) 26, ০. 3, £10210 1969 ৃ 
2) 2105 56101281401 06 10915 00910611 0010110৩ 50৫%01131, 

0০৪100565) 1953. ] 
3) 1690119 1191552151 

10000800020 10 ০5051083875 5120. 0185512056100 ০৫ 13005, 

4০ 24০4০ 05109205 1943-এর সাহায্য নিয়েছি । 



গ্রন্থাগার সংবাদ 
নুধাম্থতি পাঠাগার। বজিরহাট, ২৪ পরগণা 

গত ২৯শে জুন বৈকাল ৫ ঘটকার বেলগড়িয়। স্তুধাস্থৃতি পাঠাগারের পক্ষ হইতে 
পাঠাগার কক্ষে যুগজষ্টা ধ্ষি বঙ্ধিমচন্্রের জন্মোৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে 

সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রবোধানন্দ দান, বি. এ. মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন 

অলম্কৃত করেন শ্রীকণীভূষণ ভট্ট/চার্ধ এম. এ. মহাশয় | বন্দে মাতরম্* গীত শদাশ মহশয়ের 

কণ্ঠে ধ্বনিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান আরম্ত হয় এবং “সন্তান দলের” পক্ষ হইতে 

বন্ধিম আলেখ্যে মাল্যদানপূর্বক শ্রীদাশ তাহার অনর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করেন। 

এই উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন প্রীঅজিতকুমা+ লাহিড়ী 
বি. এল, মহাশয় । এই সভার প্রশ্ান আলোচক ছিলেন ব্রঅনিলকুমার দাশগুপ্ত, বি. এ. 

মহাশম্স এবং অগ্যান্ত আলোচকের মধ্যে সর্বশ্রী। গ্রবোধানন্দ দাশ, বি, এ. ; ফণীভূবণ ভভ্টাচারধ, 

এম. এ. ; অমলকুমার ঘোষ; কষ্ধদাস পাল) দেবপ্রলাদ দে, বি. এ. ও কমল ভট্টাচার্যের 
নাম উল্লেখষেগ্য। ডাঃ জয়ছরি মগুলের কণ্ঠে সমাপ্তি সঙ্গীত গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই 
অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। 

এ দিন তরুণসংঘ পরিচালিত সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্রের অর্ধধর্ষ পৃতি উৎসবে দাশ 
উদ্বোধনী ভাষণ দেন। কেন্দ্রের পক্ষ হইতে আমতী তার! লাহিড়ী ও শ্রীনুগলকিশোর 
দেওয়ান মহাশয় সঙ্গীত শিক্ষার উতৎকর্ষত! সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। উত্সবের 
শেষে একটি বিচিত্রান্ুষ্ঠানের আয়োজন কর! হয়। 
শরৎ গ্ৃতি গ্রন্থাগ।র, পানিত্রাল, হাওড়।। 

গত ২৮শে জুলাই ?৬৩ রবিবার সঞ্ধ্যায় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে পানিত্রান উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্তালয় ভবনে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জন্ম শতবর্ষপুতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ভাপতি 
ও প্রধান অভিথি হিনাবে উপস্থিত থাকেন যথাক্রমে বাগনান আদর্শ বালিকা বিদ্যা- 
লয়ের সম্পাদক শ্রীনয়নরঞন মিত্র ও শ্রীমদনমোহন গরাই। শ্রীগঞ়্াই এক সুদীর্ঘ ভাষণে 
কবির জীবনদর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করেন। "শাজাহান” ও “মেবার পতন" 
নাটকের দৃণ্ত অভিনয় করিয়া যথাক্রমে রূপায়ণী এবং বাণীবীথকার সভ)বৃন্দ দর্শকর্দের মুগ্ধ 
করেন। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীঅমিয়কুমার পালিত, অগ্রদূত ও রূপায়ণী 
সম্প্রদায় । শ্রীন্ননীলচন্ত্র সিংহ সকলকে ধন্কাবাদ জ্ঞাপন করেন। 
কুলকুড়ি বন্ধিম গ্রন্থাগার, বীরভূম | 

গত ২৮ জুন, ১৯৬৩ শুক্রবার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিবন 
উপলক্ষে] গ্রন্থাগারের সকল প্রকার সভ্যবৃন্দ এক সাধারণ সভায় মিলিত হইয়া বস্ষিমচন্ত্রের 
জীবনী আলোচন! ও তাহার দেওয়াল চিত্রে পুষ্পার্ধ্য প্রদান করেন। উৎসব সভায় পৌরহিত্য 
করেন গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সভাপতি মহাশয় | গ্রামস্থ জনসাধারণও উতৎমব- 
বাটিতে যোগদান করেন। 

১৯৫৪ খুষ্টাব্বে এই গ্রন্থাগার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৫৬ থ্ৃষ্টাব্খে সাহিভ) 
সঞ্জাট বাঙ্কমচন্ত্রের স্থৃতি রক্ষার্থে তাহার নামানুসারে “বদ্ছিম গ্রন্থাগার” নামে পুনঃ প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। মহল্মনবাজার থানার মধ্যে ইহাই একণাত্র লরকার অনুমোদিত গ্রামীন গ্রন্থাগার । 
লা ্রস্থাগারটি, গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ হিসাবে হক্সট গ্রাম্য গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ 

কর্সিতেছে। * | 



১৩৭০ ] গ্রন্থাগার সংবাদ ২২৭ 

গরলগাছ। সাধারণ পাঠাগার, গরলগাছা? হুগলী 
গত ৬ই জুলাই ১৯৬৩ সাল, রবিবার, সাধারণ গরলগাছা, পাঠাগার (আঞ্চলিক 

পাঠাগার ) ভবনে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ও চণ্তীতলা (২নং) উন্নয়ন বুকের 
সহায়তায় উক্ত ব্লক এলাকার সকল পাঠাগার কর্মীগণের এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত 
হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্ধ সরকারের সমাজ শিক্ষা! শাখার উপমূখ্য 

পরিদর্শক শ্রীমন্মথনাথ রায় ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের অধ্যাপক শ্রীম্ববোধকুমার মুখোপাধ্যায় । 

শ্রহবোধকুমার মুখোপাধ্যায় উদ্বোধনী ভাষণের প্রারস্তে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট 
কমী ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ব মহাশয়ের পরলোকগমনে 
গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তাহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ কবেন। তাহার 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেগ্ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্ত উপস্থিত সকলে দগ্ডায়মান হইয়া ছুই 
মিনিট নীরবতা পালন কবেন। তিনি াহার ভাষণে বলেন যে গ্রশ্বাগারিককে সর্বদা 
পাঠকের সুরুচি দৃষ্টির উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গ্াহার দায়িত্ব তিনি পাঠক স্থৃই 
করিবেন। ইনার পরে হুগলী জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীনীতিশচন্দ্র বাগচী মহাশয় 
তাহার পরিসংখ্যান সম্বলিত ভাষণে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীগণের ভূমিকা 
সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি গ্রন্থাগার সুষ্ঠভাবে পরিচালনার পথে বাধাবিপত্তির 
কথাও উল্লেখ করেন। ইহার পর স্থানীয় বিধান সভার সদন্ত শ্্রীকানাইলাল দে মহাশয় 

তাহার ভাষণে গ্রন্থাগারে সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। স্থানীয় সমাজ 

শিক্ষা সংগঠক শ্রীভোলানাথ দেবনাথ মহাশয়ের ভাষণে স্থানী গ্রন্থাগার গুলির একটি সুস্পষ্ট 
চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। 

সভাপতি মহাশয় তাহার অভিভাধণে বয়ঙ্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থ শিধাচন সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্ট রাখিবার জন্ত গ্রন্থাগার 
কর্মীগণকে অবহিত করেন। 

এই আলোচনাচক্রে ১৯টি পাঠাগারের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন ও স্থানীয় উন্নয়ন 
অধিকারিক মহাশয়ের উপস্থিতিতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বিভিন্ন পাঠাগার কর্মীগণ 
তাহাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কার্য বিবরণী পাঠ করেন। সভভায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের 
মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলি সাবিক উন্নয়ন সাধনের জন্ত একটি ব্রক গ্রন্থাগার 
পরিষদ গঠন করার সিঙ্গান্ত গ্রহণ করা হয়। 

উত্ত দিবসে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাঠাগার প্রাঙ্গনে 'বনমছোৎসব” উদযাপিত 
হয়। শ্রীমন্মধনাথ রায় ও শ্রীনীতিশচন্্র বাগচী মছোদয় পাঠাগার প্রাঙ্গনে একটি বৃক্ষ 
রোপণ করেন। ূ | 

পরিশেষে গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের স্ম্পাদ্ক উপস্থিত সকণ গ্রন্থাগার প্রতিনিধি 
ও অতিথিবৃ্দকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সর্ধরূপে সহায়তা করায় আস্তরিক 
ধ্হাবাদ জ্ঞাপগ করেন। 



প্রিঘদ কথা 

বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-ম্মরণে 

১৫ই নভেম্বর, ১৯৬৩ পরিষদের একনিষ্ট কর্মী শ্রীটবদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকম্মিক 

পরলোক গমনে সকলেই মর্মাহত হয়েছেন। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ 

পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । তার প্রতি অদ্ধাজ্ঞাপনের জন্ত ২৩শৈে নভেম্বর বৈকাল ৫ 

ঘটকায় পরিষদ কার্যালয়ে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রমীপচন্দ্র বন্থু সভাপতিত্ব 

করেন। বিভিন্ন বক্তা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্তব্যনিষ্টা, সকলের প্রতি ম্ুমধুর ব্যবহার এবং 

পরিষদের প্রতি তার আন্তরিক দরদের কথা উল্লেখ করেন। শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় 

বলেন যে পরিষদের সমস্ত কাধাবলী শ্রীবন্দ্োপাধ্যায়ের নখদর্পণে ছিল । সম্মেলন, বার্ধিক 

সাধারণ সভা, গ্রন্থাগার দিবস, গ্রপ্থাগারিকতা। শিক্ষণ ক্লাশ সমস্ত ব্যাপারেব প্রতি তার তীক্ষু 

দৃষ্টি ছিল। গ্ররুত পক্ষে তিনি সম্পাদক ও অন্তান্ত ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের এই সমস্ত দায়িত্ব 

সম্বন্ধে পূর্বাহ্ছেই সজাগ করে দিতেন । এই সমস্ত কার্ধে তিনি তার স্ত্রী এবং পুত্র-কন্তাকেও 
রেহাই দেননি । চিঠি পত্রে ডাক টিকিট লাগানো, ঠিকান! লেখ ইত্যাদি ব্যাপারে ঠারাও 
সহায়ত। করেছেন । তার অভাব পুরণ যে কিভাবে হবে তা ভিনিজানেন না। সভাপতি 

শ্রীবন্থ বলেন যে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তার কাছে কেবলমাত্র পরিষদের কমী হিসাবে পরিচিত 

নন, কলিকাতা বিশ্ববদ্যালয়ে সহকমী হিসেবেও তার সঙ্গে দীর্ঘ দিনের যোগাযোগ ছিল। 

তার মৃত্যুকে তিনি ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে অভিহিত করেন। পরিষদের পক্ষেও এ 

অপূরণীয় ক্ষতি । 

সন্ভায় নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়| 

“নিষ্ঠাবান, বিশ্বস্ত এবং দরদী গ্রন্থাগার কমী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আকশ্মিক 
ও অকাল মৃত্যুতে এই সন্ছা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার বিদেহী আত্ম'র 

উধ্বগতি কামনা করিতেছে । 
এই সভা তাহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের বিয়োগছুঃখে আন্তরিক সমবেদনা 

জানাইতেছে ।” 



বাত? ব্রিটিত্রা 
পঞ্চম ইয়াসলিক সম্মেলন : 

পুণা বিশ্ববিদ]ালয়ের আহ্বানে ২১শে থেকে ২৫শে অক্টোবর, ১৯৬৩ এস. পি. কলেজে 
ইপ্ডয়ান এযাসোপিয়েশন অফ স্পেশাল লাইব্রেরীজ এগু ইনফরমেশন সেণ্টারন এর 
(749 1]470) পঞ্চম সম্মেলন অনুঠিত হয়। সম্মেলনের ব্যবস্থার জন্ত পুণ! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যক্ষ ওয়াই এস মহাজনের সভাপতিত্বে পুণার বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এবং 
নাগরকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়েছিল। 

সম্মেপনের উদ্বোধন করেন পুণা বিশ্বব্দালয়ের প্রাত্তন উপাচাধ বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ডাঃ 
রঘুনাথ পরাঞ্জাপে ৷ সন্মেপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি পুস্তক প্রদর্শণীও তিনি উদ্বোধন 
করেন । জাতীয় রলায়ণ বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডাঃ কে, ভেম্কটরমণ প্রধান অতিথি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন । সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ডাঃ এস. আর, রঙ্গনাথন। 
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আলোচনা! সভা আয়োজিত হয় । ডাঃ বি. ভি. রাঘবেন্ত্র রাও এবং ডাঃ জগদীখ শর্মা এই 

সভ1 পরিচালনা করেন। ভারতের বিভিন্ন গ্রস্থাগার গেকে প্রা ১০০ শত প্রতিনিধি এই 

সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন। 

পুস্তক প্রদর্শশীতে ভারতবর্ষে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি পুস্তক সংগ্রহ ছিল। 

এই সংগ্রহে কয়েকখানি মারাঠী ভাষায় গ্রন্থ ছিল। 
সম্মেলন উপলক্ষ্যে অভ্যর্থনা সমিতি একটি মনোজ্ঞ স্মারক গ্রস্থ প্রকাশ করেছিলেন । 

প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে এতিহামণ্ডিত পুণার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পুণ! খিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্ধ 

মহামহোপাধ্যায় ডি. ভি. পোতদার লিখিত সাহিত্য 'এবং সংস্কতির ক্ষেত্রে পুণার 'বদান 
সম্পকিত প্রবন্ধ, মহারাষ্ট্রের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় গ্রন্থাগার 
বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্রিকার একটি সটাক তালিকা উল্লেখযোগ্য | 

মারাঠী ভাষায় গ্রচ্থাগার সম্পফ্কিত পুস্তকের সংখ] ৩১ এবং নিয়মিত পত্রিকার সংখ্যা ২। 

অভ্যর্থনা সমিতি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের জয়কার গ্রন্থাগার, জান্তীয় গবেষণা বীক্ষণাগার 
এবং খাঁড়াগভামলায় অবস্থিত জাতীয় প্রতিরোধ শিক্ষালয় পরিদশনের আয়োজন 

করেছিলেন। 

সন্মেলনের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহ এবং বিশেষ করে শিক্ষিত ব্যক্তিদের 

সক্রিয় সহযোগিতা পুণার সম্মেলনের বৈ শিষ্ট্য অভ্যর্থনা লমিতির সন্তাদের তালিকায় বিশিষ্ট 

শিক্ষাবিদের নাম পুণার গ্রন্থাগার আন্দোলনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইনিত দেয়। সম্মেলনের 

ব্যয় নির্বাহের জন্ত পুণ! বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রীয় সরকার, মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকার, পুণা1 পৌর- 

সভার আধিক সাহায্য উল্লেখযোগ্য । 

সম্মেলনের সাফল্ের জন্ত অভ্যর্থন। সমিতির সম্পাদক শ্রীকে, এস, হিংওয়ে এবং পুণা 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এবং এস. পি. কলেজের গ্রন্থাগারের কমিবৃন্দের কর্মততপরতা 

প্রশংসন্টীস্ব। 
০৭ 

০ 



সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার দিবসের 1চন্ত। 

২০শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র গ্রস্থীগার দিবদ পাপিত হয়। আল হইতে প্রায় তিন 

দশক পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবেত চেষ্টায় গ্রন্থাগারের 

উন্নতি ও শিক্ষার বিস্তৃতি কামনায় গ্রস্থাগার পর্ষিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে দেশের অবস্থার 

আমূল পরিবর্তন হইয়াছে । সরকারের বাধার স্থানে আজ সরকারী সহযোগিতা আমাদের 

কার্যকে অনেকাংশে সুকর করিয়াছে । তবুও যে উদ্দেপগ্তে পরিষদ্ স্থাপিত হইয়াছিল তাহা 

হইতে আজও আমর! দুরে- বহুদূরে পড়িয়। রহিয়াছি। 
আজিকার গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের আন্মচিস্তা করিতে হইবে । উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে 

অগ্রসর হইবার ঠিক পথটি আমরা অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিতেছি কিনা বিবেচনা ঝরিতে 

হইবে। গ্রস্থাগারগুলি পরস্পর সহযোগিতার পথ ধরিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। 

সর্বনাশকর প্রতিযোগিতা, এবং সন্ধীর্ণ গণ্ডীর গৌরবাঁকাক্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়া আমর! সম্পূর্ণ 

দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছি কিনা 'আমাদের ভাবিয়া দেখিতে হইবে। 

এরস্থাগার পরিচালনা আজও আমাদের দেশী বৃত্তি নহে, ব্রত। এই ব্রতধারীরা একে 

অন্ঠের সহযোগিতায় কাজ করিবার পণ গ্রহণ করিলে স্বল্প সামর্থ্য লইয়াও নান! বিষয়ে 

জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারেন। ছোট ছোট অঞ্চলে তাহার] রীতিমত গবেষণার 

জন্ত ন৷ হউক, অন্ততঃ পরিকল্পনামুযায়ী অধ্যয়নের সুব্যবস্থা করিতে পারেন। 

রস্তাগার-কর্মীদের এই দিবস উপলক্ষ্যে অধিকতর জনসংযোগ করা বাঞ্ছনীয়। 

্রস্থাগারের সমুন্নতির জন্য অর্থনংগ্রহের মধ্যে এই সংযোগ প্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, 

সাধারণে যাহাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে সচেতন হয় এংং গ্রন্থাগার জন-জীবনে কী 

সাহায্য করিতে পারে তাহা বুঝে মে বিষয়েও গ্রন্থাগারকে চেছিত হইতে হইবে । লোক- 

সংগ্রহ ও সংগঠন সমন্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নতির মূল কথা। এই ছুই বিষয়ে অধিকতর সচেতন 

হইবার জন্ত আমরা আজ আমাদের সহ কর্মীদের আহ্বান জানাইতেছি। 



বিগ্যালঘ্িক প্রন্থাগাব্র সম্পঞ্রিত প্রশ্নাবলী 

পশ্চিমবঙ্গে ছোট উচ্চ বিদ্যাশয়, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ]ালয়ে গ্রন্থ।গার 

কিভাবে চলিতেছে, আধুনিক বিজ্ঞানপশ্মত প্রণালীছে তাহা! পরিচালনা করা ঘাস কিনা, 
ছাত্রছাত্রীর! তাহ! যথাযথভাবে বাবহাঁর করে কিনা, না করিলে তাহার অন্তরায় কি, কোন 

ধরণের পুস্তক বিদ)ালঘ্সিক গ্রন্থাগারে নির্বাচিত হওয়া উচত ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার 

চিন্তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুদিন হইতেই করিয়! আসিতেছে । এই উদ্দেপ্তে একটি বিদ্যা- 

লমিক গ্রন্থাগার পরিষদ উপলমিতিও গঠিত হইয়া! কারধারস্ত করিয়াছে । কিন্তু বিদ্যালয়ের 

গ্রন্থাগারের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ করিতে হইলে উহার কতৃপক্ষের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাষোগ 

স্থাপন কর] অত্যাবশ্টুক। কাজেই আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে এই সম্পর্কে 
তথ্য লংগ্রহের জন্য নীচের প্রশ্নাবলী গ্রস্তত করিয়। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য 

পাঠাইতেছি । আশা করি বিদ্যালক্রিক গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে কর্তৃপক্ষ আমাদের এই প্রচেষ্টার 

সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন এবং প্রশ্নাবলীর পাশে প্রাথিত উত্তর জানাইত্ে 
তৎপর হইবেন। উত্তর সহ প্রশ্নাবলীর পৃষ্ঠা কয়টি কাটিয়৷ সম্পাদক, বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগার উপ- 
সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ৩৩ হুজুরীমল লেন, কলিকাতা-১৪ এই ঠিকানায় পাঠাইবার 

জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাইতেছি-শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক । 

 প্রন্মাবলী 

১ বিদ্যালয়ের নাম ঠিকাঁনা_ 
ছোট উচ্চ (জুনিয়র হাই ) /মাধ্যমিক/ উচ্চতর মাধ)মিক বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠাকাল-_- 

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা 

৬ গ্রন্থাগারের পুস্তকের সংখ্যা-_ইংরেজী-- 

কি:90 6 4 

বাংলা--- 

পুস্তক তালিকাভূক্ত করার প্রণালী__ 
গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্ত কি কি খাতাপত্র রাখা হয় ?-- 

পৃথক গ্রন্থাগারগৃহ আছে কি ? 

১০ ছাত্রছাত্রীদের বলিয়! পড়িবার ঘর আছে কি ?-- 

১১ গ্রন্থাগার ও পাঠাগারের খোলা ও বন্ধ থাকাঁর লময়-- 

১২ দৈনিক পাঠকের সংখযা--- 



্রস্থাগায [ পৌষ 

্রস্থাগার হইতে দৈনিক পুস্তক গ্রহীতার সংখ্যা 

কোন্ ব্ষয়ের বইয়ের চাহিদা বেশী-_ 
বই নেওয়ার জন্ত জম! টাকার পরিমাণ-_. 

ছাত্রছাত্রীরা কোন চাদ দেয় কি 1-- 

দীর্ঘ ছুটিতে বই বাড়ীতে নিতে পারে কি 1? 

পুস্তক ক্রয়ের বাধিক বরাদ্দ-- 

সরকারী | ন্ট প্রকার সাহাধ্য-_ 

সংবাদপত্রের সংখ্যা-- 

সাময়িকীর সংখ) 

পৃথক গ্রন্থাগারিক আছেন কি ?-- 

তাহার মাসিক বেতন-- 

তিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত কি? 

শিক্ষণের মান__ 

শিক্ষক-শিক্ষিকাই কি গ্রস্থাগারিক ?-- 
তাহাদের কাজের লময়-_ 

পৃথক পারিশ্রমিকের পরিমাণ-_ 

বই থোয় যায় কি? 

বসরে কতথান]? 

খোয়ান রোঁধ করার চেষ্টা হইয়াছে কি ?_- 
তাহার ফল কি? 

গ্রন্থাগার পরিচালনে কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি ?-- 

কোন শিক্ষাগ্রুদ গৃহক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে কি 1-- 



ধু 
প্রস্থাগাত্ত ___পরিষ নদ 

| বাটপার. ২০০৪০ শি শষ | আক ০০ ০০ 

এ ইহ সং খ্যা ঘ্ 
অকণকান্তি দাশগুপ্ত ঃ কোলন বর্গাকবণ প্রসক্গে ॥ 
অজধ বঞ্জন চক্রবতী 2 “ডকুঘেন্টেশর” ॥ 
অমলাংশু সেনগুপ্ত 3 পশ্চিম দিনাজপুল জেলা গ্রন্থাগাব ॥ 

পরিষদ কথ ॥ 

গ্রন্থাগাব শংবাদ ॥ 
বার্তা বিচি ॥ 

গ্রন্থাগাব বিজ্ঞানের সাম্প্রাতিক উল্লেবযোগ্য পুস্তক ॥ 

সম্পাদকীম্ ॥ 

ই ক 

আমোলশ ধর্ষক দশম সংখা! মাঘ ১৩৭০ 
০ 



গ্রন্থাগারের আধুনিক সব্র্জাম ও আসবাবপত্র 
ডাক্তার বিনা .ডিস্পেনসারী: 'প্ষৈমন চলে না, শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী ভিন্ন 
গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু সংগঠন ও পরিচীলীনও তেমনি সম্ভব নয়। বিজ্ঞান সম্মত 
প্রণালীতে গ্রস্থাগার পরিচালনের,জগ্চ প্রথমেই প্রয়োজন ঘটে আধুনিকতম 
গ্রন্থাগার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের। এদেশের গ্রন্থাগারের অবস্থা, ও 

প্রয়োজন অনুযায়ী নানারূপ সরঞ্জাম যথা গ্রযাক্সেসন রেজিষ্টার, ক্যাটালগ 
কার্ড, ডেট লেবেলঃ বুক কার্ড, এবং কার্ড ক্যাবিনেট, ছিল র্যাকঃ বুক 
সাপে ইত্যাদি আমর! সরবরাহ করে থাকি । ইতি মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের 
বিভিন্ন জেলা ও অন্ঠান্থ রাজ্যের ছোটবড় নানা ধরণের সরকারী ও 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আধুনিক সরগ্তাম ও আসবাবপত্র 

সরবরাহ করে আমাদের প্রতিষ্ঠান সুনাম অজণ্ন করেছে । 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পঞ্রালাপ করুন 

মুকট্ররকো এ এজেঙ্সী 
২৬, শাখারীটোল৷ গ্রীট, কলিকাতা-১৪ 

ফোন 2 ২৪-৪৬৮৭ 

বিজ্ঞপ্তি 
১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্রেনন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুষানী 

মালিকানা ও অন্ঠান্ট বিষয়ক বিবৃতি ঃ 

১। েস্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা__বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্ত্রীয় 

গ্রন্থাগার, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২ 

২। প্রকাশের সময় ব্যবধান--মাসিক 
৩। মুদ্রাকরের নাম--সৌরেন্দ্রমোহন গঞ্জোপাধ্যায় 

জাতি-_- ভারতীয় 
ঠিকানা-- ১০০1১, ভুপেন্দ্র বন্ এভিনিউ, ক্সিকাত।-& 

৪| প্রকাশকের নাম--সৌরেন্্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
জাতি-_ ভারতীয় 
ঠিকানা-_ ১০০1১, ভূপেক্জ বন্ধু এভিনিউ, কলিকাতা-৪ 

€। সম্পাদকের নাম--ল্রীঅরুণকাস্তি দাশগুগ 
জাতি-- ভারতীয় 

ঠিকান।-- ৩৩, হুজুরীমল লেন, দিবা 

৬। ক্বত্বাধিকারী--বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কেন্ত্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয়, 
কলিকাত1-১২ 

আমি সৌরেন্ত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতত্বার! ঘোষণা! করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণ 

সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতংসম্পূর্ণ সতয। 

' তারিখ স্বাঃ সৌরেজ্জমমোহন গজোপাধ্যার 
৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩। প্রকাশক গ্রস্থাগার 



গ্রন্থাগার 

ত্র ঙ্গী য় গ্রন্থা গ্রা পরিষদ 

১৩শ বর্ষ] মাঘ £ ১৩৭০  ১০ম সংখ্যা 

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত 

(কান বর্গীকত্রণ প্রসঙ্গে 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

সমন্ত বর্গাকরণ পদ্ধতির ন্যায় কোলনেও সমগ্র জ্ঞানের জগৎকে কতগুলি মূল বিষয়ে 
ভাগ করা হয়েছে। এগুলিকে 11920 01995 (110) বল! হয়। কোলন এর নগুম 

সংস্করণে (শী্রই প্রকাশিত হবে) নিম্নপিখিত (1০) র তালিক! প্রদত্ত হয়েছে ঃ 

(1) 
৪ 05100519119, 13111192195 

[৪ ঃ 1500 ০1019,509, 

মাঃ ৫ 15110010815 

হ রঃ 56511815 . 

১০ ৮৪ 31095180109 

2 03610618179. 

(2) 

[00161521700 আ150£০--50000915 8104 102৮5101000601 
14510151255 0151006 

0০1 50161006 17101 0010075116105 50191306 01 48৮00151710) 

01171911510 
9071009101296108 

11101156019 

চ১201210100201055 »্ (0১ শো ৮৯ ৩৩ ৩ 

(8) 
4৯ 9815 35016510505 

52 51805208501 50451065 



২৩৬ রন্থাগার : [ মাঘ 

হ'চ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ সমলোচনা পদ্ধতি বা জীবনী রচন] পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ সম্বলিত 

কোঁন রচনার উল্লেখ কর! চলে । এই ধরণের বিষয়ের অন্য কোন বিভাগে অন্তভূক্তি সম্ভব 
নয়। রঙ্গনাথন এজগ্য চতুর্থ একটি বিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। উপরের যে 

কোন বিভাগের বিষয় নিদেশক কোন সাচ্কেতিক চিহ্নকে বন্ধনীর মধ্যে ব্যবহার করে 

সাধারণতঃ এই বিভাগের বিষষ্গুলির সৃষ্টি । 

ভুভীয় বিভাগের অন্তভূক্ত বিষয়গুলিই এই বর্গীকরণ পদ্ধতির মূল অঙ্গ । তালিকাটির 
প্রথম অংশ হ'ল বিজ্ঞানের বিষয় সমূহ, দ্বিতীয় অংশে হ'ল [31103201155 এবং 5০০৫1 

50161706, 75 01010% পর্যস্ত [7010121136165 এবং 7700800] দিয়ে আবস্ত হ'ল 

50909] 90161106-এর বিষয় । 

কোঁলনের মূল বিষয়ের তালিকার একটি বৈশিষ্ট্য খুবই উল্লেখযোগ্য । তা' হ'ল এই 

তালিকায় কতগুলি অংশতঃ ব্যাপক বিষয়ের (791019]15 0010000161)611515 (110) ) 

অন্তভূক্তি £ 
4 ৪0151 9০$61055 

42 $1280061002009] 50151065 

72  চ1055108] 90150065 

0৮ :3£010£102] 9০1611053 
102 70020501055 20 5০9০181 5০1611065 

11274 13111032216155 

25165156015 2120 15981005996 

22. 2২612£1010 800. 610119501012% 

55 5০০12] 5016106 

একই ধরণের বিষয় অথব। যার জন্ত তালিকায় পৃথক স্থান আছে সেই বিষয়গুলি সঙ্থন্ধে 
ব্যাপক কোন পুস্তক অথবা পত্র পত্রিকার বগীকরণের জন্ত এই ধরণের (14০) প্রয়োজনীয়ত। 
অনুভূত হয়েছে । 

অংশতঃ ব্যাপক বিষয়ের জন্য রঙ্গনাথন পূর্বে গ্রীক অক্ষর ব্যবহার কয়েছিলেন কারণ 
এর জন্য এমন সাক্কেতিক চিহ্ন প্রয়োজন যা এই ব্যাপক বিষয়ের অন্তভূর্প্ত সমত্ত বিষয়- 
গুলির ঠিক উপরেই রাখা যায়। যেমন 5০০191 9016:1069-এর বিষয়গুপি সুরু হয়েছে 

[70110961010 £ থেকে অর্থাৎ 72550170105 9 এর পর। এখন কোন সাংকেতিক 

চিন্ধ ৪ এবং এর মধ্যে হ্থান পেতে পারে যার দ্বার] সাংকেতিক চিহ্ৃগুলির বিন্যাসক্রম ব্যাহত 

হবে না। রঙ্গনাথন প্রথমে সমধবনি সম্পন্ন গ্রীক অক্ষরের ব্যবহার করেছিলেন। যেমন 

50018] 501611005 এর জন্য তিনি ১ এর ধ্বনির সঙ্গে সমতা রেখে গ্রীক 5121019 অক্ষরটি 

ব্যবহার করেছিলেন। ১-এর পর 91509. এবং তারপর ৭ু* থাকায় বিশ্াসক্রম ব্যাহত 
হ'ল ন|। 

কিন্তু এই শরীক অক্ষয় ব্যবহারের অনেক ব্যবহারিক অন্বিধা আছে। সেজন্ 
খনান নতুন একটি পদ্ধতি ব্যবহান্ন সুরু করেছেন। /]' থেকে 2 এই অক্ষরগুলিকে 
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রঙ্গনাথন 14210651016 10186 আখ্যা দিয়াছেন অর্থাৎ অন্ত কোন অক্ষরের সঙ্গে 

এদের ধে কোন একটিকে সংযুক্ত করলে অক্ষরটি যে বিষয়কে নিদেশ করত তা 
আর করবে না। কিন্তু বিস্তাসক্রম বিত্বিত হবেন। যেমণ, 

5 75%0110102% 

৪52 59018] 901611069 

[11৫11056011 

উপরের তালিকাটির বিস্তাসক্রমে কোন ত্রুটি নেই, $এর পর 92 এবং তারপর 

1. কিস্ত আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হবে যে 9০০18] 9016106 32 হ'ল 5%০110195 5 

-এর একটি উপরিভাগ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। 121071511 701810এর তত্ব অনুসারে 

7 কে ৪-এর সঙ্গে সংযুক্তকরণের ফলে 9 75৮০1০91097 এই বিষয়টির সাঙ্কেতিক 

চিহ রহিল না। ৩ এবং 2 একত্রিত হয়ে 50019] 50162659 এর সাচ্কেতিক 

চিহ্রূপে ব্যবহৃত হ'ল। রঙ্গনাথন এই বব্যগ্কাকে [17619019610 [06৮106 আখ্যা 

দিয়েছেন। এর ফলে তালিকায় যে কোন স্থানে নতুন বিয়য় নির্দেশক সাগ্কেতিক 

চিহ্ন সন্নিবি& করা সহজতর হ'ল। এই পদ্ধতি কেবলমাত্র অংশতঃ ব্যাপক ব্ষিয় নয় নতুন 
বিষয়ের বেলায়ও প্রযোজ্য । যেমন, 

এ. 4£110010916 

15 ৮016505 

৮ 290198% 

15 4010721 770502001% 

14. 11060101176 

[450 101191819,00511059 

[0::69:5 4£1$00]10516-এর সরাসরি উপরিভাগ নয় কিন্ত এদের মধ্যে বিষয়গত 

এক্য বিগ্তমান। সেজন্য তালিকায় এদের স্থান পাশাপাশি হওয়া বাঞ্ছনীয় ;.)-র সঙ্গে তু 

যুক্ত হয়ে 7016501-র সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্যটি হ'ল। 

কোলনের তালিকায় বিষয়গুলির বিশ্যাসক্রমের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । বিশ্ঠাসক্রমে 

বিষয়গুলি বিমূর্ত থেকে ক্রমশ: মৃতে পৌছেছে (4090506 09001202666 )। যেমন, 

4 1200121 50161106 

[19010610196105 

০ 0৩ 1105109 

(10910015615 

গু 11601117010 

শিঙ্ঞান দিয়ে তালিক! শুরু। তারপর অঞ্কশান্্র। 115019109005 হ'ল বিজ্ঞান 

সম্পকিত বিষয় সমূহের মধ্যে বিমূর্ত বিষয়ের চরম উদ্দাহরণ এবং বিজ্ঞানের যে কোন, 



২৩৮ ্রশ্থাগার [ মাঘ 

বিষয় পঠন-পাঠনের অপরিহার্য অঙ্গ । চ1155105 অন্বশান্ অপেক্ষা অধিকতর মূর্ত, 
তারপর পর্যায়ক্রমে 016111505 ইত্যাদি । 

বিজ্ঞানের বিষয়গুলি বিন্যাসক্রমের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তাত্বিক বিষয়গুলির 
পরেই প্রযোগ বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে । ধেমন, 

(১) ০ চ610055105 

1): 10151715611115 

(২) ঢ 01652015115 

ঢ 45011101095 

(৩) নু 06010 

[5 1115315 
(৪) [80960 

].82101001015 

(8) %€ £20901095% 

150 41211002] 17115020019 

(ক্রমশঃ) 

অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী 

“ডকুম্মেপ্টেশখন? 

বিজ্ঞান-সাহিতে; পও-পত্রিকার প্রধানত অস্বীকার করার উপায় নেই। বিজ্ঞানের বই 

তা সে যে শাখারই কেহ না কেন, ছাপা হয়ে বেড়িয়ে গেলেই তা পুরণো হয়ে ষাঁয়। সেই বই 

ছাপাবার পর হয়ত এ [বয়ে আরও অনেক তথ্যান্সন্ধান করা হয়েছে যা এ বইতে লিপিবদ্ধ 
করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অথচ এ বিষয়ে পত্র-পত্রিকার সুবিধা অনেক বেশী ফোন 

বিশেষ বিষয়ের পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে ধা মাঝে মাঝে এ বিষয়ে গবেষণার অগ্রগতির 

কথ! প্রকাশ করা সম্ভব এবং তথ্যান্ুলন্ধী পাঠকও বিশেষ বিশেষ বিষয়ের গবেষণার 

অগ্রগতি বিশেষজ্ঞদের সর্বাধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পান। 

ডকুমেণ্টেশনের প্রয়োজনীয়তা 

ঘিনি এক্স-রে সম্পর্কে গবেষণা! করছেন, স্বভাবতঃই এক্স-রে নিয়ে কতট। কাজ হয়ে গেছে 

| তার নান! দরকার, না হলে দীর্ঘ পরিশ্রমের পর তিনি দেখবেন যে সে একই বিষয়ে আরও 
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একজন কাজ করেছেন আর তার পরিশ্রম হল শুধু বথা। অথচ কোন গবেষকের তথ্য 

বই-এর আকারে বেরোতে অন্ততঃ ছবছর সময়ের প্রয়োজন । সেজন্ত পত্র-পত্রিকা গবেষকের 

ল্যাবরেট্বীর যন্ত্রপাতির মতই আজ অমূল্য। কেনন! এরই মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাস্তে 

বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণার খবর, তার ফলাফঙগ, গবেষকের মতামত অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 

বৈজ্ঞানিকদের কাছে পৌছে যাচ্ছে। 

একশ বছর আগেও গবেষণ। প্রধানতঃ “প্রতিভা বানদেরঃ মধ্যেই শীমাবন্ধ ছিল। এক এক 
দেশে একশ বছরে হয়ত একজন 'প্রতিভাবান' পুরুষ জন্ম গ্রহণ করতেন। তার! তাদের বিষয়ে 

সম্পূর্ণ ওয়াকিহ্বাল ছিলেন। (ই বিষয়ের প্রকাশিত সকল তথ্য তাদের নখদর্পণে ছিল। 

আজকের পৃথিবীতে গবেষণ! শুধু 'প্রতিভাবান'দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আজকে “মেধাবী; 
যে কেহ গবৈষণায় নিষুক্ত, আজকের বৈজ্ঞানিকঘুগে প্রতিভাবান পুরুষদের জন্ত অপেক্ষা করলে 

বিজ্ঞানের এ অগ্রগতি অনেকটা শ্থ হয়ে যেত । বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে 

প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংখ]াও বাড়ছে দ্রুত গতিতে । কোন গবেষকের পক্ষেই আজ আর 

অনির্দিষ্ট ভাবে পত্রিকার পাতা উল্টিঘ্রে তথ্যানুসন্ধান করার সময় নেই। তাই গ্রস্থাগার- 
বিজ্ঞান এদের সহায়তার জন্য জন্ম দিয়েছে “ডকুমেন্টেশনের” | 

ডকুমেণ্টেশনের অর্থ 
এই পদ্ধতির জন্ম বেলজিয়ামে হলেও কথাটির জন্ম ফরাসীদেশে। কথাট! গ্রন্থপঞ্জীর 

সমার্বোধক, জ্ঞানের ষে কোন ক্ষেত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যা দির সংগ্রহ, শ্রেণী বিস্তান, ও 

স্ুমংবন্ধ উপস্থাপনকেই ডকুমেণ্টেশন বলা হয়ে থাকে । এই তথ্য মানুষের জ্ঞান প্রকাশের 

সর্বাধুনিক মাধ্যম পত্র পত্রিকা রেকর্ড সময়িকী থেকে সংগ্রহ করা হয়। 

জঙ্মা 

জ্ঞানের বিজ্ঞান সমুদ্র থেকে গবেষকদের সহায়তার জন্ত বেলজিয়ামের-এর কয়েকটি 
ভদ্রলোক ডকুমেণ্টেশনের পরিকল্পনা করেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ করে নিজস্ব 
বর্সীকরণের সাহায্যে প্রবন্ধ পঞ্জী তৈরী করতে শুরু করেন। কিছু দিনের মধ্যে 
জন্ম নিল [17651090019] 117566566০0? 031011921901)5 ০01 36150100. যাঁর 
আধুনিক নামকরণ হয়েছে [0651191972] চ609190190 00 109041361109097, 

আমেরিকাতে 7061108.0 [000111015)1201010, [11151065 ১৯৩৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 

হয়| 1311691) ]109616066-এর জন্মও সমপাময়িক। বছর ২০ বাদে রাশিয়ার 
ডকুমেণ্টেশন প্রতিষ্ঠান ৬ জন্ম নিল। ভারতের [09090 ৮1810-এর সম- 
সাময়িক । এশিয়ার 098090556 [75060516691 02010111081 11300101086100 আজও 

উল্লেখযোগ্য। 

ডকুমেণ্টেশনের পন্ধতি 
ডকুমেপ্টশন পদ্ধতির কার্ধক্রম চার প্রকার । 
১) সুনির্দিষ্ট উপায়ে তথ্য আহরণ। 
২) তথ্যসমূহ প্রবন্ধ থেকে নুচীকরণ (£051115 ) 
৪) প্রবন্ধ ও তথ্যগুলির সংক্ষেপীকরণ (91930900116) 
9) সহজে ও সর্ধনিষ্ন সময়ে তথ্যা্দির সরবরাহ । 
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তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অবস্ত নীতি নিদ্ধারণ কর! প্রয়োজন, ডকুমেন্টশন সংস্থা কিরূপ 
তথ্যের পরিবেশনে ইচ্ছুক) কোন বিশেষ বিষয়ে সব রকমের তথ) অর্থাৎ সর্ব বিষয়ের 
কিছু কিছু তথ্য সরবরাহ কর] হবে ত] পূর্বেশ্থির করা উচিত। রাশিয়ার ঘা] 
মৌলিক বিজ্ঞান অপেক্ষা কম্পিত বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ভারতে [83৫০০ 

কিন্তু ফলিত বিজ্ঞ!ন অপেক্ষা মৌলিক বিজ্ঞানের তথোর উপর গুরুত্ব অধিক দেয়। বিনিময় বা 

সরাসরি ক্রম্ব থে ভাবেই হোক ছথ্য পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করা দরকার । 

সংগৃহীত পত্রপত্রিকার সকল গ্রবন্ধই কাজে নাও লাগিতে পারে । সেক্ষেত্রে অনাবশ্তাক 
সমস্ত পরিশ্রম ন্ট না করে প্রবন্ধ থা প্রভৃতি বাছাই করা দরকার বাছাই তথ্াগুলি 
সুচী (1706) করা ছয়। 

সংক্ষেপীকরণ (09502806718) প্রধাণতঃ ছ'প্রকার, নির্দেশ মূলক ও তথ্য মূলক | প্রথম 

প্রকারের সংক্ষেপীকরণে পাঠক বুঝতে পারবে, মূল প্রবন্ধ, তথ্য পড়া দরকার কিনা) দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে মূল প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন তথ্য, পরিসংখ্যান, মূলনীতি, ইত্যাদি সম্পর্কে 
সহজে জানিতে পারে। অবশ ছই প্রকারের সংক্ষেপীকরণের মধ্যে আফ্কতির পাথক্য 
থাক স্বাভাবিক । ফলে ব্যবহারকারী পাঠক কোনটিতে কি ধরণের সংক্ষেপীকরণ করা 

হইয়াছে জানিতে ন। পারিলে অন্থবিধায় পড়িতে পারে । মংক্ষেণীকরণের দৈর্ঘ্য দেখে ছুই-এর 

মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখ! টানা বায়) নির্দেশমূলক সংক্ষেপীকরণ আকৃতিতে ছোট হতে 
বা্য। কিন্তু তথ্যমূলক সংক্ষেপীকরণের আকার কিছু বড় হওয়া স্বাভাবিক। সংক্ষেপী- 
করণের পর সংক্ষিপ্তনার কার্ডে বা শ্িপে যে কোন প্রকারে সাজান সম্ভব, তবে কার্ডে 

সাজিয়ে প্রয়োজনীয় “হেডিং' ব্যবহার করার সুফল আছে। 

তথ্য সরবরাহে সময় সংক্ষেপ করা দরকার । এটা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ৫টি আইনের 
অন্যতম একটি । এর জন্ত যান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ প্রয়োজন। পরে এবিষয়ে আলোচনা 

কর! হয়েছে। 

ডকুমেন্টেশনের জমন্যা। 
সময় সমন্তা। ডকুমেণ্টেশনে বিশেষ বিচার কর! দরকার । নর্ব নিম্ন সময়ে তথ্য সরবরাহ 

এর অন্ততম মূলনীতি । এর জন্ত প্রয়োজনীয় পত্র পত্রিকাও তথ্যের আধার যাতে কম সময়ের 

মধ্যে জড়ো! করা যায় তার ব্যবস্থ। কর] দরকার | 79911656 10901000606 65010101021 

10001019600. তাদের সকল পত্র পত্রিকাই বিমানডাকে (941 25811) সংগ্রহ করে। 

[75000 115 তৈরী করার জন্য [7589০ বিদেশী পত্রিকার হুচীপত্র পত্রিকা ছাপার পূর্বেই 

সংগ্রহ করে. প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ লোকের অভাবও সময় সমস্যার কারণ। 1[175090এ 

১০০ জন কর্মচারীর সাহায্যে কাজ চালান হয়; সেখানে ৬াাটাগ্-র কর্শচারীর সংখ) 

৩০৯০) অবশ্ত উভয়ের সংগৃহীত পত্র পত্রিকার সংখ্যা যথাক্রমে ৬০* এবং ২০১০০০। কুশলী 

লোকের অভাবে কখনই সময়মত তথ্য সরবরাহ কর] সম্ভব হইতে পারে না। 
ভাষা সমস্ত! ডকুমেণ্টেশনের আর একটি প্রধান সমস্তা। রাশিয়ার প্রকাশিত বিভিন 

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সম্পর্কে অন্তান্ত দেশের ক্মাগ্রহ থাকা খুবই স্থান্ভাবিক। জাপাণে 
প্রকাশিত বিভিন্ন হথ্য সম্পর্কেও অন্তান্ত দেশে যথেষ্ঠ আগ্রহ আছে। সেজন্ক বহু ভাষা 
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বিশেষজ্ঞ কন্মাী ডকুমেন্টেখনের পক্ষে অপরিহার্য । আজকাল রাশিয়ান ভাষায় প্রকাশিত 

বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজী সংখ অন্ঠান্ত দেশে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রীণল্যাণ্ডের ডেনিশ ভাষায় 
প্রকাশিত বইএর ইংরাজী তর্জম! সেইদেশেই প্রকাশিত হচ্ছে। কুশলী ভাষাবিদের 

সাহায্যে এ বাধ! অনেকটা দূর কর! যাঁ় তবে সময্বের প্রশ্ন এখানেও আছে। 

সংক্ষেপীকরণেও (2199072800111ঠ) যথেষ্ট সমস্ত আছে-_সংক্ষেপীকরণ কি ধরণের 

হবে তা স্থির করা, সংক্ষেপীকরণের জন্ত উপযুক্ত .লাকের সন্ধান, ইত্যাদি। কোন বিষয়ে দক্ষতা 

সম্পন্ন ব্যক্তিরাই শুধু সেই বিষয়ের সণক্ষেপীক রণের জন্য নিযুক্ত হওয়া দরকার | কেনন! ধার 
ভঁ-পদার্ঘথবিদ)ায় দক্ষতা নাই, তাঁর পক্ষে ভ-পদার্থ বিদ্যার সংক্ষেপীকরণে সার্থক হওয়। ক্টকর। 

বগীকরণের নীতিও নিধারণ কর! দরকার। বগীকরণ ভাসা ভাসা না হয়ে সুক্ষ হওয়া 

প্রয়োজন কোবন প্রথ। প্রচলন এ বিষয়ে সাভাষা করবে। 

পর্ন পত্রিকার নামের সংক্ষেপীকরণেও (01)016৮1861011 ) বিভিন লত্স্থার মধো সামঞ্জস 

থাক! উচিত। ০117 1156 01 501010150 [১51109108] এ ব্যবহৃত নাম ব্যবস্থার কর! 

যেতে পারে । এলগ্ত বিভিন্ন ডকুমেণ্টেশন সংস্থা মিলিতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মও চালু 
করিতে পারেন । 

ভকুমেন্টেশনের যাল্জ্িকতা 
তথ্য সরবরাহ সহজ ও স্বল্প সময করার জন্ত ডকুমেণ্টেশনের বিভিন্ন স্তরে যন্ত্রের অধিক 

ব্যববার হচ্ছে ও ভবিষ্ঠতে হবার সম্ভাবনা রয়েছে । অনুবাদ ও সংক্ষেপীকরণে যে সময় ব্যয় 

হয় ত| কমাবার জন্য যন্ত্রের ব্যবহার কর। থান । 

সংক্ষেপীকরণ (21056901175 ) সহজ করার জন্ট যাগ্রিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহাষ্য 

নেওয়! হচ্ছে। এই পদ্ধতি কোন প্রবন্ধে ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যবহারের হার ও প্রবন্ধের 

বিভিন্ন স্থানে তাদের প্রয়োগের উপর নির্ভর নরে। শক্তির রূপান্তর (1:917560110901017 

০ ০1168 ) এর সাহাযো, প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া চুম্ঘকির ফিতায় আবদ্ধ করা হয়। চুদ্বকীয় 

ফিতা হইতে একটি কম্পিউটারে সংখোগ করা হয়। এখানে প্রবন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সর্বনাম 

( [010150111 ), অব্যর (9161021, 11619516101) ইত্যাদি ছাটাই কর। হর। অবশিষ্ট 

শব্গুলি আক্ষরিক ত্রমে সাজাবার পর পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে চুড়ান্ত সংক্ষেপীকরণ পাওয়া 

যায়। এবিষয়ে যতট। পরীক্ষা কর] হয়েছে তার ফল আশাপ্রদ | 

ভাষার প্রাচীর বহু ক্ষেত্রই জ্ঞান প্রকাশ ও লাভের পরিপন্থী। ভাষার সমস্ত। দূরীকরণের জন্ত 
স্থসংগঠিত অন্বাদ-সংশ্থাঁ গঠন প্রয়োজন, অধিক যন্ত্রের ব্যবহার এক্ষেত্রেও অনেক সমজ্প 

ক্ষেপে সাহায্য করতে পারে । এ বিষয়েও গবেষণা চলছে । 

তথ্যের সরবরাহে যাত্ত্রিকতা যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে । মাইজে| ফিস, মাইক্রো কার্ড এর 

কয়েকটি ধাপ মাত্র। আজকাল 7:17011010 71917 যন্ত্রে একই সঙ্গে মাইক্রো ফিস পড়া ও 

প্রতি ৩ সেকেণ্ডে সেই পৃষ্ঠার হুবহু অনুলিপি প1ওয়া সম্ভব। 20670875105 ও একটি 

উল্লেখযোগ্য সংযোজন । একটি আমেরিকান কোম্পানীর জন্ত তৈরী বৈদ্যুতিক কার্ড 

সন্ধানকারী (016015081 ০814 91107061) চমত্কার কাজ দেয়। এতে যে শুধুমাত্র 

৮ 
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কার্ড সাজান যায় তাই নয়। বিভিন্ন বোতাম টিপে প্রয়োজনীয় কার্ড এর থেকে বের করা 

ায়। এর কোন ট্রেতে মনে কর শুধু পদার্থ বিগ্ার কার্ড সাজান আছে--একটি বিশেষ 

বোতাম টিপলে শুধুমাত্র পারমাণবিক বিস্তা সংক্রান্ত কার্ডগুলি অন্তসকল কার্ডের মধ্যে দাড়িয়ে 

পড়ে। এইভাবে বিভিন্ন বোতামে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া! যায়। এর দ্বার। তথ্য সন্ধান 

অনেক সহজ হয়ে গেছে। 

ডকুমেণ্টেশনের বিবিধ ক্ষেত্র 
এখন পাঠকের মনে ধারণা জন্মাতে পারে যে ডকুমেণ্টেশনের কার্ধ্যক্ষেত্র গধু বিজ্ঞানকে 

নিয়ে, তা নয়; জ্ঞানের সকল শাখায়ই ডকুমেণ্টেশনের কারক্ষেত্র। বেমন ধরুণ প্ল্যানিং, 

প্যানিং-এর উপর প্রচুর লেখা বেরুচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় । কোন ডকুমেণ্টেশনিষ্ 

বিচিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে প্র্যানিং উপর বিভিন্ন লেখকের লেখা সংগ্রহ করে ঠিকমত সুচীকরণ 

(11106311100, বগাঁকরণ করে প্রয়োজনীয় হেডিং দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারেন । ভবিষ্যতের 

পরিকল্পনাকারিরা আগেকার পরিকল্পনা বা তার দোষ ক্রটি সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের 

মতের জন্য নিশ্চয়ই ব্যগ্র হবেন। তখনই ডকুমেণ্টেশনের সার্থকতা প্রমাণ হবে। 

এ প্রয়োজন কলাবিষ্ঠার যে কোন শাখার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 

ভারতে ডকুমেণ্টেশন 
ভারতে ডকুমেণ্টেশন প্রবর্তনের ও বর্তমান বূপদানে ডঃ রঙ্গনাথনের দাঁন অতুলনীয় । 

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্তালয়ের গ্রন্থাগারিক থাকাকালীন বিভিন্ন শাখার গবেষণার সুবিধার জন্ত তিনি 

পৃথক পৃথক গ্রন্থপঞ্গী ও প্রবন্ধপঞ্ষী তৈরী করেছিলেন। তারই উৎসাছে ও অনুপ্রেরণায় 
[115060-এর জন্ম হয়! 11001910 500(1561091 1115116065) বাঙ্গালোর। শাখার 707২0 

(1)0900017611696101, 0২596210]] 21011217110 (১5:1016) তে ডকুমেণ্টেশনের শিক্ষার 

যেবন্দোবস্ত হয়েছে সেখানে তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক । ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের 

্রন্থাগারেও বর্তমানে ডকুমেন্টেশনের কাজ চলছে । ভারত সরকারের বিভিন্ন গবেষণ! 

কেন্ত্রে ডকুমেণ্টেশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । এছাডা বিভ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের সরকারী, বে-সরকারা 

গ্রন্থগারিকেরা স্বীয় উদ্যোগে ডকুমেণ্টেশন সুরু করেছেন। এদের মধ্যে রেল এর [01২90 
(179651511 1২6962101) 110 51211021015961011 (01981018201020 ), 08901091091 

5107%5% ০9 [0019, [10191 51801801091 [15616016 ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য | 

চ56516780৩ :-- 

1) 1761510 011/11)191% 30161708৮০1. 2 110-4, 

2) টব 1 144601012109] 0 0011021. ৮91, 3, 100-, 

3) 4১121191655 01 1+11)18]% 0161105, 91, 7১ 100-2. 

4) :14001110%7 14110121120, ৬০1. 2, 110-2, 

হারার ওয্এাতাারনা মধ রাকা 



পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার 
অমলাংশ দেনগুগ্ড 

পশ্চিম দিনাজপুরের জেলা সদর বালুরঘাট | এর মধ্যহ্থলে প্রায় ২ই বিঘা জমি নিগ্ে 

জেল! গ্রন্থাগার । ১৯৫৫ সনে এর প্রতিষ্ঠা । অবশ্থ এই জেলা গ্রন্থাগার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা একক 

ভাবে গড়ে ওঠেনি । যেগ্রন্থাগার তার নিজস্ব পাক] দালান, জমি আর গ্রন্থাগার সমগ্র 

নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের প্রেরণায় জেল! গ্রস্থাগারের অংগীভূত হয়ে গেছে তার নাম “বালুরঘাট 

সাধারণ গ্রন্থাগার! । অবশ্ত এটাও মূল নাম নয়। প্রকৃতপক্ষে এর হৃচনা ১৯১৪ সনে। 

তদানীন্তন নাম “দি এড ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল এও লাইব্রেরী । প্রথম সম্পাদকের নাম 

শ্রীনলিনীকাস্ত চক্রবর্তী । 

স্বাধীনতা পাওয়ার পর ১৯৪৯ এর ১৮ই ডিসেম্বর সাধারণ সভ্যদের এক সিদ্ধান্ত অনুলারে 

এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় “বালুরঘাট সাঁধারণ গ্রন্তাগার' ৷ সে সমজ্ব সম্পাদক ছিলেন 

খ্যাতনাম। নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। 

তারপর ১৯৫৫ সনে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপিত হলে 'বালুরঘাট সাধারণ গ্রন্থাগার" 

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগারের সংগে মিশে যায়। 

সাধারণ ভাঁবে এই গ্রস্থাগারটি বেশ জনপ্রিয় এবং আদশশ্থানীয়। বালুরঘাটে দ্বিতীয় কোন 

সাধারণ গ্রন্থাগার না থাকায় এর গুরুত্ব আরে! বেশী। পত্র পত্রিক। পাঠের জন্ত শতাধিক 

পাঠক প্যিমিত গ্রন্থাগারে যাতায়াত করেন। 

দশ সহজ্জাধিক বই “ডিউই” এবং বাংলা বগীকরণ পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভক্ত ও ক্রমিক 

পর্যায়ে সাজানো । (00111 400585101. লেখক ও বইয়ের শিরোনাম। ভিন্তিক কা 

ক্যাটলগ। গ্রন্থ-খণ বিভাগের প্রাত্যহিক ব্যবহৃত সংখ্যা এবং শ্রেণীর একটি পরিসংখ্যান 

নিয়মিত যত সহকারে রাখা হচ্ছে । ১৯৬৩ সনের ১১ মাসের সংখ্য। নিয়বূপ 2 

১) সাধারণ ২২ 
২) দর্শন ১২১ 
৩) ধর্ম ১০৯ 

৪) সহজ বিজ্ঞান ১৯৭ 
€) ভাষ। ও ভাষাত নি১ 
৬) বিজ্ঞান মন 
৭) ললিত কণা 5৫ 
৮) সাহিত্য ১৩৪৫৭ 

শিশু সাহিত্য বন 
৯) ইতিহাস ২৮৩ 

১০) গোল বি 
১১) জীবনী ৩৭৩ [পাঠগৃহে ও ভ্রাম্যমান শালায় 

১৭৮৪৮. ব্যবহৃত সংখ্যা ধরা হয় নি] 

জেল! গ্রন্থাগারের মভয তালিকায় ৮৩টি [২৫15] &. 11150 00010118] 1061)1)61 এর নাম 

রয়েছে । ভ্রাম্যমান শাখা আশানুরূপ কাজ করতে পারছে না গত কয়েক বছর ধরেই |), 

গ্রথম ও প্রধান কারণ আধিক। সরকার থেকে গাড়ী দিয়েছেন অথচ গাড়ীর খরচ দেওয়া 



২৪৪ গ্রশ্থাগর | [ মাঘ 

হয় না। তাছাড়। এই শাখার জন্য যে “বাবু গাড়ী ক্রদ্দ কর! হয়েছে (14200 1২০৮৪--7 

5681) সেট! 1101)11 9০:1০ এর অনুকূল নয়। উপরস্থ গাড়ীটা কিছু পুরোন হয়ে 

যাওয়ায় নিতা নতুন খরচের ধাকায় গ্রগ্থাগার কর্তৃপক্ষ বিব্রত । এই বিভাগের সুষ্ঠু কার্য 

পরিচালনার অদূর ভবিষ্য্চে (সরকারী নীতি পরিবন্তিত না হলে) সন্তাবনা কম। 
অন্ান্ত জেলা গ্রন্থাগারের মত এখানেও শিঃশুন্ধ ব্যবস্থা নয়। গ্রস্থ-খণ বিভাগের সভ্যদের 

মাসিক ৫০ নঃ পঃ হিসাবে টাদা দিে হয়। আধিক অস্বচ্ছপতার চাপে গ্রন্থাগার কতৃপক্ষ 
সম্গতি এই হার বুদ্ধি করার কথ! চিন্তা করছেন | 

এই গ্রন্থাগারের একট] বড় ধাক--0০911170101110 21] এর অন্ভাব। প্রায় ৯ বছর 

হতে চললো গ্রগ্থাগার স্থাপিত হয়েছে, অথচ এই বিশেষ প্রয়োজনীর অংশটি এখনো গড়ে 

তোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি । অথচ সব রকম সুবিধা থাঞা সত্বেও গ্রশ্থ।গার প্রাংগনে ফুলের 

বাগান করা হয়ে ওঠছে ন1। গ্রন্থাগারের গানম্ীয ও গুরুত্ব নানাভাবে বাাঠত হচ্ছে এটার 
অভাবে । 

উল্লেখ বাহুলা, তবু জানাচ্ছি চরম হতাশার মধ্যে কাটাচ্ছে সারা জেলার গ্রন্থ।গার কর্মীরা । 

তাদের এই হতাশ! শুধু যে ব্যক্কিকেন্দ্রিক বিপর্যয় ,টনে আনছে ত] নয়; জেলা গ্রন্থাগার 

আন্দোলনে এর অশুভ প্রভাব সুস্প্ট হয়ে দেখা দিয়েছে এবং ব্যাপকন্ডাবে দেখা দিচ্ছে। 

যে মহান উদ্দেশ্ত নিয়ে এই সব এস্থাগার শ্বাপন করা হয়েছিল, পরিকল্পনার এক চরম ছুর্বল 

দিকাটর ছিদ্রে সে উদ্দেখ্ট ক্রমেই বার্থতার দিকে টেনে নিয়ে বাচ্ছে। 

তবু বলবে! এই জেলার গ্রশ্থ।/গার পরিষদ বেশ যুক্তিশি্ ও গায় পরায়ণ | ক্ষমতা ও 

সাধ্যের মধ্যে যতটা সম্ভব সুযোগ সুবিধা গ্রস্থাগার কমীদের দিয়ে থাকেন। গ্রস্থাগারিক 

এবং পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক নিজ মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত | 

প্রসংগনত আর একটি বিষয় উল্লেখ করে এ প্রবন্ধের শেষ করছি। জেলা গ্রস্থ/গার 

শ্বাপিভ হওয়ার পর এ পর্যন্ত গ্রশ্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন ষথাঞ্রমে শ্রীনিশখাথ 

ংগোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল দত্ত, শ্রীস্ুবল চৌধুরী, শ্রীপ্রণব কুণ্ডু এবং বর্তমানে অমলাংশু সেনগুপ্ত । 

পর্রিঘদ কথ। 
গ্রন্থাগার দিবস 
প্রতি বৎসরের হায় বংসরও ২০শে ডিসেম্বর গগ্রন্থাগার দিবস” পালন 

করবার জন্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাংলাদেশের গ্রস্থাগারামুরাগী জনসাধারণ এবং গ্রন্থাগার 

সমূহের নিকট আবেদন জানিয়ে নিয্লিখিত বিবৃতি প্রচার করেন £ 

প্রতি বৎসর যে দিনটি গ্রন্থাগার দিবস ( ২*-এ ডিসেষর ) হিসাবে পালিত হয় তাহা 

আগতগ্রায়। এ তারিখে গ্রন্থাগার দিবল এবং এদিন হতে পরবর্তী সপ্তাহটিকে গ্রন্থাগার 

,সন্তাহ হিসাবে পালনের জন্য আমরা পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ও গ্রন্থাগার সমূহের 
নিকট আবেদন জানাচ্ছি 



১৩৬৭০ | পরিষদ কথা ২৪৫ 

২০-এ ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দেপন ইতিহাসের তাঁৎপর্ধপূর্। 

এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে বেলরগাঁওতে অনুষ্টিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 
অধিবেশনের শেষে দেশবন্ধু চিত্তরঞনের সভাপতিত্বে এক সর্বভারতীয় ওস্থাগার সম্মেলশ হয়। 

সম্মেলন এই অন্থভব করেছিল যে নতুন দেশ ও সমাজ গড়ে তুলতে হলে চাই সমাজ সচেতন 

নতুন মানুষ এবং শিক্ষাই মানুষ তৈরীর প্রধান উপকরণ । সর্ব স্তরের মান্তষের মধ্যে শিক্ষার 

গভীর ও ব্যাপক বিস্তারের জন্য চাই গ্রন্থাগার । সকলকে গ্রন্থমনা ও গ্রস্থাগারদুখী করে 

তোলার জন্তে প্রয়োজন গ্রন্তাগার আন্দোলন । উক্ত সম্মেলনে সুসংঘটিত পথে গ্রন্থাগার 

আন্দোলন পরিচালনের জঙ্কে প্রচি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ স্কাপনের 

দিদ্ধান্ত হয়। তদনুযায়ী ১৯২৫ শ্রীষ্টার্ষের ২০-এ ডিসেম্বর বঙ্গীর গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত 
হয়ু। রবীন্দ্রনাথ হয়েছিলেন এই পরিষদের গ্রথম সভাপতি । 

রাঁজাব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে দেশের প্রতিটি গ্রন্থাগারের সম্পক অপরিহার্য! 
ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারের স্বার্থ নিহিত রষেছে রাঙ্গোর সুসংবদ্ধ এই আন্দোলনের 

সাফল্যের উপর ৷ আন্দোলনকে ত্বরানিত ও সফল করে ভোলার দায়িহ সকল গ্রন্থাগার 

ও তাদের কর্মীদের । 

যে মহান উদ্দেগ্র নিয়ে ৩৮ বংসর বাংলা দেশের সুসংগঠিত আন্দোলনের সুচনা 

হয়েছিল এই দ্রিবসটি সে পথে আমরা কতদুর অগ্রসর হয়েছি তার হিসাব নিকাশ ও 
পর্যালোচনার দ্িন। এই দিনটিতে আমাদের অসম্পূর্ণ কর্মভ্ুচীকে সার্থক করবার সংকল্প ও 

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থ] নির্ধারণ করতে হবে। 

গরশ্থাগার দিবসে এই রাজ্যব্যাপী কর্মস্থটীতে প্রতি গ্রস্থাগারই সাধ্যানুযায়ী অংশ গ্রহণ 
করবেন বলে আশা করা যায়। নিয়লিখিত কর্মহ্চীটি গ্রন্থাগার দিবসে পালনের জগ্ঠে আমর। 

আবেদন জানাচ্ছি £ 

নিজ গ্রন্থাগারের পরিচ্ছন্নতা বিধান 
প্রভাঁতফেরী, অর্থ ও গ্রস্থ সংগ্রহ ইতাদির মাধ্যমে সর্বস্তরের মামুষকে 

গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ 

স্থানীয় পুরাবস্ত, পুথি ও গ্রন্থ এবং চারু ও কারুশিল্লের প্রদর্শনীর 

আয়োজন 

স্থানীয় বিভিন্ন গ্রন্থাগ|রের কর্মীদের আলোচন| বৈঠকের আয়োজন 
এবং পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতামুলক কমপন্থা গ্রহণ 

জনসভার আয়োজন 

চলচ্চিত্র, অভিনয় ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন 
নিজ গ্রন্থাগারের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকতর গ্রন্থাগ'রমুখী 

করে তোলার জগ্চে অন্থান্ কর্মসূচী গ্রহণ 
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গ্রন্থাগার দিবসের জনসভায় নি্ললিখিত প্রস্তাবগুপি গ্রহণ করবার অন্ত অনুরোধ 

জানাচ্ছি। প্রস্তাবের অনুলিপি রাজ্যসরকার, সংবাদপত্র, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগার 
পরিষদের নিকট প্রেরণ করতে অনুরোধ করছি £ 

১। এই সভ1 সর্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুন্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, বর্তমান 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আধিক স্বচ্ছলত! বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের জন্য 

পশ্চিমবঙ্গ দরকারকে অনতিবিলম্ষে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানাইতেছে। 
এই সভা কলিকাতা মহানগরীতে নিঃশ্ুন্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে এবং রাজ্য 

সরকার প্রবতিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে নিঃশুল্ক করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। 

২। এই সভা ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে আরও ডে ট্রডেণ্টদ্ হোম খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ 

সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে । 

৩। এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধুনা ছুষ্প।প্য উৎকৃষ্ট বাংলা গ্রন্থ পুনমুদ্রণে সহায়তা 

করিতে অনুরোধ জানাইতেছে। 
৪| এই সভা মনে করে যে উৎকষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রবর্তন করিতে এবং স্ুপরিচালিত 

করিতে হইলে গ্রন্থাগার কমীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান ও মর্যাদায় প্রতিষঠিত কর! একান্ত 

আবশ্বক; এই সভ1 সরকার ও অন্যান্ত সংশ্লিঃ প্রতিষ্টান সমূহকে অনুরোধ করিতেছে যে 

তাহারা তাহাদের নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত বেতন এবং মর্যাদা প্রদান করিবার 
ব্যবস্থা করুন । 

কেন্দীয় সভ। 
গ্রন্থাগার দিবদ উপলক্ষ্যে সুডেণ্ট'দস হলে পরিষদের উদ্যোগে কেন্দ্রীর সভার আয়োজন 

করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগের মুখা পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন 

রায় সভাপতিত্ব করেন। 

গ্রন্থ।গার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সম্পাদক শ্রাবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন__যে 
মহাঁন উদ্দেশ্টে নিয়ে ৩৮ বতসর পুর্বে পরিষদের স্থষ্টি হয়ে হয়েছিল এই দিবসটি সে 

পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি তার হিসাব নিকাশের দিন। প্রতিবৎসর গ্রন্থাগার 

দিবলে আমর] নান! রকম সংকল্প করি কিন্তু সেই সংকল্প কতটা কার্ধকরী করতে পেরেছি 

তারও আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অন্ান্ত রাষ্ট্রের তুলনায় আমাদের 

পরিষদের কাজ অনেক ভাল হয় শুধু--এই আত্মসন্তষ্টিতে আত্মহারা হলে চলবে না। 
পৃথিবীর অন্ঠান্য উন্নত দেশ গুলির অগ্রগতির সহিত কার্ধাবলীর উন্নতির বিচার করতে হবে। 
গ্রন্থাগার ব্যাবস্থা প্রবর্তনের জন্ত প্রাথমিক কর্তব্য গ্রস্থগার আইন বিধিবদ্ধ 
করা। এ সম্পর্কে পরিষদের প্রচেষ্টা বিফল হন্েছে এমন কথা বলা 

চলে না; তবে পরিষদ এই কাজটিকে তরান্বিত করতে সক্ষম হয়নি। তবে, আশার কথ 

কেন্ত্রীয় সরকার একটি আদর্শ বিলের খসড়া প্রণয়ন ও প্রচার করেছেন। তারই 

পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে এই আইন বিধিবদ্ধ করবার প্রয়োজনীয় 
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ব্যবস্থা অবলধিত হবে বলে আশ! করা যায়। এই ব্যাপারে গশ্সিবঙ্গের জনমতকে 
আরও সচেতন কদধা প্রয়োঙ্গন আছে বলেই পরিষদ প্রতিটি সম্মেলনে এবং গ্রন্থাগার দিবসে 

এই আইন প্রণয়নের গুকত্ব সম্বন্ধে পরিষদের বক্তব্য জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে 
থাকেন। এই সভার কাছে পরিষদের প্রথম প্রস্তাব হল তাই গ্রন্থাগার আইনের বিধিবদ্ধ- 

করণ এবং নিঃশ্ুক্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অন্থরোধ। 

শ্রীমুখোপাধ্যায় অতঃপর "গ্রন্থাগার দিবম' পালন উপলক্ষে প্রচারিত আবেদনের অস্তভুক্ত 
চারটি খসড়া এ্রপ্ডাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাৰগুলির সমর্থন করে বিভিন্ন বুক্ত। ভাষণ দান 

করেন এবং প্রস্তাবগুলি সর্ব-সন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

সভাপতি শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মচাঁশয় বলেন £ আমাকে এই মান্দোপনের সাথে যুক্ত 
থেকে বু রথ! বলতে হয়েছে এবং হয়ত আমার এই কথাগুলি পুনরাবৃত্বিরূপেই দেখা দেখে । 

সার। ভারতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিষদের তুলনায় আমাদের এখানকার পরিষদ অনেক কখঠ 

এবং শক্তিশালী । নিংশুক্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে কোন রাগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । স্থন্রাঁং 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন এখানেও নিঃস্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবন্তিত হবে। 

কিন্তু কতকগুলি ক্রটি আমাদের চোখে পড়েছে । দিল্লীর ভ্রাম্যমান গ্রস্থাগার-গুলিতে 

আমি বহু গ্রামের পুরুষ এবং মহিলা বই নিতে আসতে দেখেছি। আমি কৌতুহলী হয়ে 
তাদের পেশ সম্বন্ধে খোজ নিয়ে জেনেছিলাম যে তারা কেউ কৃষাণ কেউবা মজছুর এবং 

এদের অধিকাংশই সদ্যসাক্ষর সন্প্রদায়ের লোক । তাই আমার মনে হয় ওরা আমাদের 

চেয়ে অনেক সচেতন । আমরা ওদের চেয়ে অনেক পিছিরে আছি। আমাদের এই ক্রি 

ংশোধন করতে হবে । আমাদের হাতে যে প্রায় ৭০০০ গ্রন্থাগার আছে তাদের আমরা 

শিক্ষার সম্প্রসারণে কাজে লাগাতে পারি। গ্রন্থাগারিকদের পারিশ্রমিক ও মধাদা দান যে 

সমাজ স্বীকার করে না] নে সমাজের কোনদিনই উন্নতি সম্ভব নয়। পাঠক, গ্রন্থাগারিক ও 

সরকার এই তিন শক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতায়ই আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 'প্রবনিতত 
হতে পারে। 

শিশু পাঠকদের আমর! অনেক গ্রন্থাগার থেকে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসতে 

দেখেছি । শিশুরাই জাতির ভবিষ্যত । নুতরাং তাদের সব সময়ই উৎসাহিত করা উচিত। 
শিশুদের পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব অত্ান্ত তীব্র। এদিকে লেখক এবং প্রকাশকের 
পজ্র দেওয়া প্রয়োজন। 

প্রস্তাবের সমর্থনে বস্ভৃত। করেন সবশ্র। সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীলবিহারী ঘোষ, 

গুরুদাস বন্দোপাধায় এবং অনাথবন্ধু দৃত্ত। 

গ্রন্থাগার দিবনের সভার পুর্বে পরিষদ পরিচালিত গ্রস্থাগারিকত। শিক্ষণের ১৯৬৩ সালের 

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র ছাত্রীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ কর। হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

রেজিষ্ট্রার ডাঃ গোলাপচন্ত্র রায় চৌধুরী অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেনণ। তিনি পরাক্ষায় 

উত্তীর্ণ ছাত্র স্থাত্রীদের অন্ভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে তার! গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে প্রবেশ করে 

গ্রন্থাগারের পাঠকদের যথাষথ ভাবে সাহাধ্য করে এই শিক্ষার যথার্থ মর্যাদ1 দেবেন। 
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এই বৎসর শ্রীছুলাল চন্দ্র চক্রবর্তী পরীক্ষা প্রথম স্থান লাভ করে কুমার মুনীন্্র দেব রায় 

মহাশয় পদক লাভ করেছেন। 

পুখর্মিলন উত্সব 
গ্রশ্থাগারিকত] শিক্ষণ বিদ্ভাগের বর্তমান ও প্রান্তন ছাত্র ছাত্রীদের পুণিলন উৎসব 

ডিসেম্বর স্টরডেণ্টস হলে অন্ঠিত হয়। উৎসব মন্মানে সভাপতিত্ব করবার জন্য বিশিষ্ট 
বৈজ্ঞানিক ডাঃ বি ডি নাগ চৌধুরী সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবাধ কারণবশতঃ 

তিনি উপস্থিত হতে ন| পারায় পরিষদের প্রাস্তন ছাত্র এবং সম্পাদক কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 

গ্রন্থাগারিকাতা শিক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপঠিত্ব করেন। 

এই বারের অনুষ্ঠানের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মঞ্চে উপস্থিত হ'য়ে 
নিজ নিজ পরিচয় দান । 

সঙ্গীতানুষ্ঠান দিয়ে উৎসব শেষ হয়। পুণগিলন উৎমব উপলক্ষ্যে একটি ম্মারক পুস্তিকা 
প্রকাশিত হয়েছিল। 

পম শপ (0) সপ শপ 

গ্রন্থাগাত্ত সংবাদ 

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, হাওড়। 
সবুজ গ্রন্থাগার (শিবা লয়া, হওড1) কর্তৃক ২০শে ডিলেম্বর গ্রন্থাগার ভবনে গ্রন্থাগার 

দিবস” পালিত হয়। এই উপলক্ষে) নিঃশুক্ক গ্রন্থাগার আইন এবং গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পন। 

সম্পর্কে আলোচনা হয়। 

সংককতি সংসদ গ্রামীণ গ্রন্থাগার ( ভগবানপুর ) কর্ক ২*শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবদ 

উপলক্ষ্যে একটি গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের অন্ততম সদন্ত শ্রীরাধারমণ 

অধিকারী সভায় পৌরহিত্য করেন। পরিষদ প্রচারিত প্রস্তাবগুলি সহ নিয়লিখিত হুইটি 

প্রস্তাব গৃহীত হয় £ 

(১) স্থানীয় পুরাবস্ত, পুথি, গ্রন্থ এবং চাঁক ও কারুশিল্প সংগ্রহের ব্যবস্থা কর! হউক এবং 

স্থানীয় প্রবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া (নিজ নিজ অঞ্চলের ) উহার একখণ্ড নকল এই সংসদ ভবনে 

সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হউক । 

(২) এই স্ভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অধুন। ছুণ্রাপ্র্য উৎকষ্ট বাংল! গ্রস্থের পুণমু্রণে 

সহায়ত] করিতে অনুরোধ করিতেছে । 

গত ২*শে ডিসেম্বর সবুজ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষ্যে এক জনসভার আয়োজন 

কর! হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিক্ষক শ্রীসমীর রঞ্জন সরকার এবং প্রধাশ 

' অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্ীপ্রমোদ রঞ্জন মাইতি। গ্রন্থাগারের গ্রস্থাগারিক শ্রীমনোরঞ্জন 
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জান! গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচন] করে বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা 

গ্রস্থাগারিকদের ভূমিকা ও সদাশয় সরকারের নীতি ও পরিকল্পলাকে জনসাধারণের সমক্ষে 
উপস্থাপিত করে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। সভাপতির ভাষণে 

শ্রীস্রকার বিনা চদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাৰ উপর জোর দেন এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষার সঙ্গে 

সঙ্গেডে স্টডেণ্টন্ হোমের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। প্রধান অতিথি তথা বিশিষ্ট 

বক্তাগণের মধ্যে শ্রীনির্মলেক্দু মানা শিশু গ্রন্থাগারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 

রচনার জন্ট সরকারের নিকট অনুরোধ জান। সভ] সমাপনান্তে গ্রন্থাগারিক সকলকে ধন্ঠবাদ 

জ্ঞাপন করেন। 

ভাস্কুর আনন্দমরী সাধারণ পঠাগার, খলুহাটী, হাওড়। 
বঙ্গীয়" গ্রন্থথগার পরিষদের আহ্বানে এই পাঠাগার কর্তৃক ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে 

ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহ বিশেষ নিষ্ঠার সহিত পালিত হয়। ২'শে 

ডিসেম্বর স্মরণীয় গ্রন্থাগার দিবসটি গঠনমূলক কাধ্য, পাঠাগারের পরিচ্ছন্নত| বিধান 

আলোক সজ্জা এবং আলোক চিত্র প্রণর্শনীর মাধ্যমে উদ্বোধিত এবং পালিত হয়। ২৯শে 

ভিসেম্বর পাঠাগার প্রাঙ্গণে পুস্তক, পোষ্টার ও বিভিন্ন প্রকারের কারু শিল্পের এক প্রদর্শণীর 

আয়োজন করা হয় এবং সারাদিন ব্যাপী ১০ নং পঃ কুপণ প্রথায় অর্থ সংগ্রহের এক অভিযান 

চালাইয়া পাঠাগারের কর্মীগণ ১৮ টাকার উপর সংগ্রহ করেন। ২৫শে ডিসেম্বর পাঠাগারে 

একটি কন্মী ৪ কিশোরদিগের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথির আঁসন 

অলঙ্কৃত করেন রক সমাজ শিক্ষা আধিকারিক মাননীয় শ্রীদিলীপকুমার দাস মহাশয় । তিনি 

এই পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালিত হইতে দেখিবা উচ্ছৃসিত প্রশংসা করেন, এবং 

সাবলীল ভাষায় পাঠাগারের পুস্তক নিবাচণ, পুক্তক সংগ্রহ সাপ্তাহিক আলোচনা চক্রের 

ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য লন্বন্ধে নানারপ উপদেশ দেন। সম্পাদক মহাশয় পাঠাগারের 

নান] স্ুবিধ! অসুবিধার কথা ব)ন্ত করিয়| পলী অঞ্চলে যাহাতে নিঃশুক্ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু 

হয় তজন্ দাবী জানান । সভায় সর্বাশ্ী জয়দেব মুখোপাধ্যায় (সভাপতি নারসা মণ্ডল 

ংগ্রেসক মিটি), জয়দেব বন্দ্যোপাধ্যায়, রখুবীর কোসার, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ 
বন্তৃতা করেন। সভাপতি মহাশয় পাঠাগারের কন্মীগণের প্রচেষ্টায় উত্সাহ দান করেন এবং 

মভাশ্থ সকলকে ধন্তবাদ দেন। 

নারিকেল ডাল। সার গুরুদাস ইন্টিউটের ( ২৭ সার গুরুদান রোড, কপিকাত। ) 

উদ্যোগে €ই জানুয়ারী ১০৯৬৪ গ্রন্থাগার দিবল পালিত হয়। এই উপলক্ষে ইন্ষ্িটিউট ভবনে 

গ্রন্থাগার ও জনাসাধারণ বিষয়ে এক আশোচনা মভ। অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্য করেন 

পৌরপিত। ডাঃ সুখবিহারী মুখোপাধ্যায়। পরিষদের পক্ষ হইতে সম্পাদক শু/বিজয়ানাথ 

মুখোপাধ্যায়, যুগ্মসম্পাক সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রবীর রায় চৌধুরী বক্তৃতা করেন। 

সোল। জাগৃতি পাবলিক করাল লাইভ্রেরী, ফোনাখালি, মেদিনীপুর 
সকাল ৮ টায় £--গ্রস্থাগার দিবন উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোনাখালী, 

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় শ্রীলক্ষণ চন্দ্র নাথ মহাশয় ॥। তিনি 
্ঃ 
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প্রথমে গ্রহ্থাগারের উনুক্ত প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠানের পতাকোতলন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনিতে 

চারিদিক মুখর করে তোলেন গ্রন্থাগারের সভ্য-নভ্যাবৃদ ৷ তারপর গ্রন্থাগারের সম্পাদক 

মাননীয় গ্রীবঞ্ধিমচন্্র শাসঘল মহাশয় পশ্চিম বাংলায় গ্রন্থাগার পরিকল্পনার গুরুত্ব, নিঃশু্ধ 

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোপযুক্ত পদ মর্যাদা ও বেতন প্রদান প্রভৃতি সম্পকে 

এক দীর্ঘ ভাষণ-দান করেন । ইহার পর গ্রন্থাগারের সভ্যদের মধ্যে অনেকেই এবং গ্রন্থাগাত্সিক 

শ্্ীলনবলচন্ত্র মাইতি গ্রন্থাগারের পরিবেশ এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে গ্রন্থাগারের প্রতি 

দেশের সমস্ত জনসাধারণ আকৃষ্ট হন সেই সম্পর্কে ক্ষুদ্র ভাষণ দান করেন | সর্ধশেষে মাননীয় 

সভাপতি মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রস্থাগারকে আরও 

বেশী করে জনসাধারণের প্রয়োজনে লাগানো! এবং বিন! চাদার গ্রন্থা মার ব্যবস্থার স্থুবিধা- 

অন্বিধা সম্পর্কে এবং গ্রন্থাগারের আর আর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এক সুদীর্ঘ আলোচনা 

করিয়! অনুষ্ঠান কাধ্য শেষ করেন। 

বিকাল ৪ টায় £_বিকাঁল ৪ ঘটিকায় গ্রন্থাগার কক্ষে ক্ষুদ্র পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন 

করা হয়। এই প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০০ তিন শত লোক সমবেত হইয়াছিল । 

দেবেন্দ্র পাঠাগার 
২০শে ডিসেম্বর, ৬৩, বেলা_২ ঘটিকায় অত্র দেবেন্ত্র পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস-পালন 

উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাতে সর্ব ম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বি, এম, 
মজুমদার (73. 1). 0.) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

উপস্থিত জননাধারণের মধ্যে স্থানীয় মোহন পিং উচ্চ বিদ্যালঘ্নের শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত 

সরোজ বিহ্বারী নন্দী মহাশয় গ্রন্থাগার দিবসের তাত্পধ্য বিশেষভাবে আলোচনা করেন, 

এবং গ্রস্থাগারটি সম্প্রসারণের জন্যে জনসাধারণের সক্রিয় সহান্থভৃতি ও সহযোগিতা 
কামনা করেন। 

গ্রামদেবক শ্রীকালীপদ ঘোষ মহাশয় গ্রন্থাগারের উন্নতি কল্পে যাহ! করা প্রয়োজন সে 

সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। ক্রুটি-বিচ্যুতি পরিহার করিয়! গ্রস্থাগারটিকে ভালে 
ভালে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি জনসাধারণের সহানুভূতি কামনা করেন। 

অতঃপর মাননীয় সন্ভাপতি মহোদয় অতি প্রাপ্তল ভাষায় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা! এবং 

কিরূপে ইহার ক্রমোশ্নতি হইয়া পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী রূন্দের মধ্যে যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রতি 

আগ্রহ সঞ্চারিত হয় তাহা বুঝিয়ে দেন। তিনি জনসাধারণকে উদার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়৷ 

গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণের জন্তে সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। 
অতঃপর পরিষদ প্রচারিত প্রস্তাবগুলি সর্বসন্মতিক্রমে গৃহীত হয়। 

এড়গোদ1 আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের উদ্োগে ২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্ন্ 
বিভিন্ন গ্রামে গ্রন্থাগার দিবস পালনের জঙ্ নিয়লিখিত কাঁধ্যস্থচী গৃহীত হয় £-_ 

২০শে ডিসেম্বর গুক্রবার--এড়গোদা কেন্ত্রে সন্ধ্যা ৬টা উদ্বোধনী সভা । 
৯১শে ডিসেম্বর শনিবার--তুলসীবনি শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভভা। 
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২২শে ডিসেম্বর রবিবার--আস্তাপাড়। শাখা! গ্রস্থাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভ1। 
২৩শে ডিসেম্বর সোমবার-_কাদৌডিহা শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল £টায় আলোচন সভা । 

২৪শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার--পড়িহাটি সাধারণ পাঠাগারে বৈকাল ৫টায় আলোচনা সভ|। 

২৫শে ডিসেম্বর বৃহষ্পতিবার--টড়শর বেলিয়াগুড়ি শাখা গ্রন্থাগারে বৈকাল «টায় 

আলোচনা সভা | 

ভারাগুণিয়। বীণাপাণি পাঠাগারের পক্ষ হইতে ২২শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস 

পালিত হয়। এ দিন কালে পাঠাগারের কমীগণ গ্রামে ঘুৰিয়া পুস্তক সংগ্রহ করেন। 

বৈকালে পাঠাগার ভবনে জনসভা ও সাংস্ক(তক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। 

কাকাটিয়। সাধারণ পাঠাগার, জেলা-_বীকুড়। 
গত ২শে ডিসেঘ্বর শুক্রবার কাকাটিয়া সাধারণ পাঠাগারে সাড়ম্বরে এগ্রন্থাগার দিবস” 

উদ্যাপিত হয়। প্রভাতে পাঠাগার কক্ষট সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় এবং পাঠাগারের 

পুস্তকসমূহ স্ুবিন্তন্ত কর] হয়। 
বৈকাল ৩ ঘটিকায় পাঠাগার প্রাঙ্গণে “গ্রন্থাগার দিবস" উপলক্ষ্যে জনসভার আয়োজন 

কর! হয়। পাঠাগার-সভাপতি ক্রধুক্ত কানাইলাল দে এ সনায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় 
পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচন| করেন শ্রীযুক্ত হরিসাধন 

মুখোপাধ্যায়, শ্রীধুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীঅনাথবন্ধু নন্দী ও 

প্রীকানাইলাল দে। স্ভায় সর্বসাধারণের উপযোগী নিঃশুন্ব গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন, 

বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 'াথিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং উন্নত প্রণালীতে গ্রন্থাগার পরিচালনের 

জন্ত অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সক্রিয় হইতে অনুরোধ জানান হয়। 
গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাগার বুদ্ধিকল্লে উপস্থিত সদন্তগণের নিকট হইতে ১০ (দশ) খানি 

পুস্তক ও নগদ কুড়ি টাকা সংগ্রহ করা হয়। 

ভগ্রণী পাঠাগার, দমদম, কলিকাতা । 
অগ্রণীর পাঠাগার বিভাগ ২০শে ডিসেম্বর "গ্রন্থাগার দিবল' সাফল্যের সহিত পালন 

ফরেছে। এই উপলক্ষ্যে ৫* খানারও অধিক নানারকম পুস্তক সহ কিছু অর্থ সংগ্রহ করা 
হয়। 

সন্ধ্যায় একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রেষ্ট গ্রস্থাকারদের মাল্যদান সহ গ্রন্থাগারিকতার এবং 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেন্ত ও প্রয্নোজনীয়ত। আলোচনা] কর! হয়। 

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। এক সপ্তাহ ধরিয়া পুস্তক সংগ্রহ অভিযান 

চলে। গণ-স্বাক্ষর সহ প্রত্ডাবের মাধ্যমে পরিষর্দের বক্তব্য সমথিত হয়। 

মাড়তল!| বাণী পাঠাগার, মেদিনীপুর । 
মেদিনীপুর জেলার ডেব.ব1 থানার অন্তর্গত মাড়তলা বাণী পাঠাগারে ২০শে ডিসে 

গ্রন্থাগার দিবস প্রতিপালিত হয়। সকালে প্রভাত ফেরীর পর গ্রন্থাগারটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ 

ও সুসজ্জিত কর] হয়, এবং বিভ্ভিন্ন পুরাতন ও নূতন গ্রস্থাদি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় । 

গ্রন্থাগারের উন্নতি তথা স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রস্থাগাঁর সুখী করে তোলার জন্ত সদস্ত ও 
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স্বানীয় অধিবাশীদের নিয়ে বিকালে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সত্যপুর ৩নং 
অঞ্চলের অঞ্চলপ্রধান শ্রীঅনিল রুষ্ণ কামিল্যা মহাশয় সভায় সভাপতির আলন গ্রহণ করেন 

প্রবংং উল্ত অঞ্চলের গ্রামসেবক শ্রীরামচন্ত্র দে প্রধান অতিধির আসন গ্রহণ করেন। 

সভায় পাঠাগারের আবশ্ুকতা পাঠাগারের উন্নতি, পাঠাগারের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ 

ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে 'মালোচনা করেন। এই সভায় শ্রীনলিনী রঞ্জন চক্রবর্তী, ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ 
মাইতি প্রভৃতি অন্ান্ট বক্তাগণও আণ্োচনা করেন । নলিনীবাবু বলেন ঘে, পাঠাগার হইল 

একটি বহুমুখী শিক্ষার আধার, 'এখানে শিশ্ঃ থেকে বৃদ্ধ পধাস্থ সকলেই আনায়াসে বহুবিধ 
জ্ঞানলাভে সক্ষম হবেন, তিনি এই পাঠাগারের উন্নতিকল্পে জনদাধারণের নিকট আবেদন 

জানান। পরে পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীগজেন চক্রবর্তী ভাষণ দেন এবং এ সভায় 

পরিষদ প্রচারিত প্রব্তাবগুলি গৃহীত হয়। 

বাত? বিচিত্রা 

কানপুর পারিক লাইব্রেরী 
কানপুরে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । কানপুর পৌর প্রতি্টান এই উদ্দেশ্টে 

একলক্ষ টাক1 মঞ্জুর করেন। উত্তর প্রদেশ রাজ্য সরকারও ১৯৬২-"৩ সালের বাজেটে 

এককালীন দাঁন হিসাবে ৫€* হাঁজার টাকা বরাদ্দ করেন। স্থানীয় জননাধারণও গ্রস্থ/গার 

তহবিলে একলক্ষ টাক দাঁন করেছেন। ১৯৬৩ সালের ১র1 ফেব্রুয়ারী উত্তর প্রদেশের 

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীতন্্রভান গুপ্ত এই গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। 
কিং এভোয়ার্ড মেমোরিয়াল বিল্ডিংল এ এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে । এই গ্রন্থাগারের 

একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এর সমস্ত আসবাব পত্র ভারতীয় মানস সংশ্থার নির্ধারিত মান অনুযায়ী 

নিগিত হয়েছে। গ্রন্থাগারের আসবাব পর্ন সম্পর্চিত মানটি হ'ল [5 : 1829 (7811) 
196] 5170501009,6101) 1091 14110121% [761110160516 8110 17101095 57816 এ] 

11107010611 

্রন্থাগারটি সংগঠিত করতে আর যে ছুটি মানের সাহাধ্য গৃহীত হয়েছে তা হল £ 
(১) 15: 1553-1960 ০০৫6 06 71906106 7২61201110 10 01110215 

04161060165 20. 02651055181) 0£142101515 301101176, 

(২) 15 : 1883--1961 ্ীলের পুক্তক মধ প্রস্তত করার জন্য এই মানটি অনগসরণ করা 
হয়েছে। 
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ভারতীয় মানক সংস্থার কানপুর শাখা গ্রন্থাগার সংগঠনে সক্রিয় সহযোগিতা করেন । 

সুত্র: 191] 01150, ড০1, 157 1963 3 279-281 

পুস্তক ফেরৎ ল। দেবার অপরাধে 
ুক্তরাষ্ত্রের নিউ জাপিতে এক মধ্য রাত্রে পুলিশ তের জনকে গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন 

গ্রন্থাগার থেকে এরা পুস্তক থণ নিয়েছিলেন কিন্তু ফেরৎ দেননি । 

অন্ত কোন দেশে এই ধরণের অপরাধীদের এত চরম দণ্ড দেওয়া হয় না বোধ হয়। গ্রেট 

বুন্টনে প্রতি বসর প্রায় দেড় কোটি টাক] মূল্যের পুন্তক গ্রচ্কাগারে ফেরৎ আসে না। 

জরিমানার ভয়ে অনেক পাঠক পুস্তক ফের দিতে আসেন না। জরিমানা করা হবে না 

এই অভয় দানের ফলে দেখা যায় দীর্ঘক।ল বাদে অনেক পুন্তক আধার জমা পড়েছে । এই 

ধরণের কয়েকটি ঘটন। উল্লেখযোগ্য £ 

নরউইচে যোঁল বৎসর বাদে একজন ১৯০ খানি পুস্তক ফেরৎ দিয়েছিলেন । বেডফোর্ড- 

শায়ারের লুটনে 'অবন্ঠ জরিমান| রেহাই ঘোষণা সড়েও্ ৪০ হাজারের মধো মাত্র ৩০০ খানি 

পুস্তক ফেরৎ পাওয়া যায়। নিউ হ্যান্নশায়ারস্ত এক গ্রন্থাগারে ৫৮ বৎসর পরে একখানি পুস্তক 

ফেরৎ আসে। [ সুত্র £ রাব্বাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ] 

প্রাক্তন রাজ্যপাল ডাঃ হবেন চক্র মুখোপাধ্যায় কর্তক রাজভবন থেকে কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একখানি পুগ্তক উদ্ধার করে ফেরৎ দেবার ঘটনাটিও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখযোগ্য । 

ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের গ্রন্থপপ্ভী 
কাউন্সিল অফ সায়ণ্টেফিক এযাণ্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের উদ্যোগে একটি “বিজ্ঞানের 

ইতিহাস বিভাগ” শ্বাপিত হয়েছে। এই সংস্থাটি ভারতবার্ষর বিভিম্ন সময়ে বিভিন্ন ভাষায় 

রচিত বিজ্ঞান সম্পক্িত পুঁধির একটি পঞ্জী সংকলণ করবেন। এর ভিত্তিতে ভারতবর্ষের 

বিজ্ঞানের ইতিহাস রচিত হবে। এবং বিজ্ঞানের লামজিক দিক এবং ভারতবর্ষের সমাজ 
ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর] হবে। 

কেনেডী স্মরণে 
কেনেডীর সম্মতি রক্ষার জন্থগ্রন্থাগ|রিকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । নিউইয়কের [০1 

13511521015-ন্থ সাধারণ গ্রন্থাগারে কেনেডীর নামে আমেরিকার ইত্তিহাসের একটি পুথক 

গ্রহ সৃষ্টি কর] হয়েছে । আমেরিকার প্রকাশকগণও কেন্ডীর স্মরণে গ্রন্থাগার স্থাপনের 

জন্য বিদেশস্থ বিভিন্ন 6806 0:0103 এপ মারফৎ পুষ্তক বিতরণ করতে মণস্থ করেছেন। 

উদ্যোক্তীগণ আশা করেন যে ২ হাজার থেকে ৫ হাজার গ্রন্থ সংগ্রহ সমন্বিত অন্ততঃ চারটি 

গ্রন্থাগার গ্বাপন কর! সম্ভব হবে। 

অঙ্লীল সাহিত্য বিতরণের দায়ে ূ 
ফিলাডেলাফিয়ার %0৪8 নামক পত্রিকার প্রকাশক 1২811 05102011% ( বস ৩৪ ) 

বম্প্রতি অশ্লীল সাহিত্য বিতরণের অপরাধে কারাদও এবং ৪২ সহস্র ডলার অর্থদণ্ডে দণ্ডিত 



২৫৪ ্রশ্থাগার [ মাঁথ 

হয়েছেন । তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে এই সমস্ত সাহিত্য মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি 
এবং যুবসমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপঙ্জনক । 

অন্ভুরূপ অপরাধে লণ্ডনের 01271109561 730015 কতৃক প্রকাশিতব্য 77277) 11617, 

11676055০72 77 0?/0% ০) 2162541৫ নামক বহু বৎসর পূর্বে লিখিত পুস্তকের প্রচার 

নিষিদ্ধ হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি 1,010. 001211655 4১791155 010906210 

নামক নব গঠিত সংস্থা অশ্লীল সাহিত্য প্রচার বন্ধ করবার জন্ দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন দাবী 
করেছেন। তাদের মতে আমেরিক! থেকে এই ধরণের সাহিত্য গ্রেট বুটেনে সরবরাহ 

করা! হয়। 

রোগ নিরাময়ে পুস্তক 
13101101218 বিষয়টি গ্রন্থাগার জগতে একটি নতুন সংযোজন। আমেরিকার 

16570772795 (0০001, 1962) এই বিষয় সম্বন্ধে একটি বিশেষ সংখ্যা 

প্রকাশ করেছেন। এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ গুলির ভিত্তিতে আমেরিকান লাইব্রেরী 

এসোনিয়েশন এর বাধিক সম্মেলনেক্ন প্রাক্কালে একটি আলোচন! সভা অনুষ্ঠিত হবে। 

গ্রন্থাগাত্র বিজ্ঞানেত্র সাম্প্রাতিক উল্লথঘোগ্য পুস্তক 

505 ছগানু। 00 3), 01255165250) 2762 £7/716201712 21872 50০$91 

$0167063, [40110010) 13116161%010105। 1963. 200 7. 355. 

বর্গীকরণ সম্বন্ধে সুচিন্তিত মতামতের জন্য 79904 এর খ্যাতি আছে। ইনি বর্গাকরণ 
সম্বন্ধে রঙ্গনাথনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত | লগুনের 01555150210 [২59621011 

(৯1011) এর অন্যতম উদ্যোক্তা হলেন 705160 । তিনি যখন 11619] 1305: এর গ্রন্থাগারিক 

ছিলেন (বর্তমানে লগ্ুন বিশ্ববিদ্ভালয়ের 1115616066 ০: 1৫068009. এর গ্রস্থাগারিক ) 

তখন কোলন বর্গাকরণ থেকে 7153-0০4 ['501500105 বিষয়টির একটি পরিবধিত 

তালিক সংকলন করে নিজ গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করেন। []]+0-র আমন্ত্রণে তিনি 

0০08109001091 265৮৮ 9110 176211017 100010117361165 018.55190862011 901161)0 

সংকলন করেন। এটি কোলন বর্গীকরণের মূল নীতির (9080 0195518086107) ভিত্তিতে 

রচিত। ]]40 সাফল্যের সাথে এই বরগাকরণ পদ্ধতির সহাক়্তাম্ম বিভিন্ন 

দেশে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির সারাংশ সম্বলিত বর্গারুত হুচী প্রকাশ 
করছেশ। 



১৩৭০ ] গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুস্তক ২৫৫ 

সম্প্রতি প্রকাশিত সমাজ বিজ্ঞানের প্রবন্ধাদি বগীকরণ এবং সুচীকরণ সমস্যা সম্পঞ্চিত 
পুস্তকখানি বগাকরণ সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য মংঘোজন। প্রথমে বিষয় সুচীকরণের 
সাংগঠনিক দিক এবং সমাজ বিজ্ঞান সম্পফিত তথ্যাদির ধারা সম্বন্ধে আলোচনা! করা 
হয়েছে। 

গ্রচলিত বর্গীকরণ পদ্ধতিগুলিতে সমাজ বিজ্ঞানের স্থান এবং বিভিন্ন 00001716718110 
সংস্থা অন্ুরিত সমাজবিজ্ঞান সম্পফিত সমকালীন সাহিত্যের বিষয় বিশ্লেষণ রীতির পরীক্ষান্তে 
সমাজ বিজ্ঞানের জন্য বিশেষ বর্গাীকরণ তালিকা! প্রস্ততের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা 
করা হয়েছে। 

ওপআঘা, (৮ নু), ৩৫. 2706 75779 007% % 11727724574 1956-1960, 
[40200105 1411017175 45900190100) 1968. 567 1১. 

গ্রেট বুটেনের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের 56815 017]: 11 111)10118115111) গ্রন্থাগার 
জগতের গতি প্রগতির একটি মূল্যবান বার্ধিক দলিল। প্রতি বংমর বিভিন্ন বিষয়ের 
বিশেষজ্ঞগণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সাহিতো উল্লেখযোগ্য রচনাসমুহ পর্যালোচনা করেন। যেমন, 

বর্গীকরণ সম্বন্ধে 55575 এর স্ুচিস্তিত অভিমতসহ প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'্ত। ১৯৫১ সাল 
থেকে এই বর্ষপ্জীটি পাচ বৎসর অন্তর প্রকাশিত হতে স্থরু করেছে। পূর্ববর্তী প্রকাশনটি 
১৯৫১-৫৫ সালের জন্ত এবং বর্তমান প্রকাশনটি ১৯৫৬-৬০ সালের জন্তয। 

প্রত্যেক রচনার অস্তে রচনাপঞ্জীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান । 



সম্পাদকীয় 
গ্রন্থাগার পরিষদ সম্হেত্র সমস্য 

পুণায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম ইয়াসলিক সম্মেলনের অন্ততম আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের 
গ্রন্থাগার পরিষদ সমৃছের সমস্তা এবং ভবিষ্যৎ। আলোচনার উপস্থাপিত ১৭টি 
প্রবন্ধের সারাংশ প্রতিনিধির মধ্যে বিতরিত হয়েছিল । 

অধিকাংশ প্রবন্ধ সুরু সর্বভারতীয় এবং রাজ্য ভিত্তিক পরিষদ সমূহের ইতিহাস দিয়ে 
অনেক লেখকই কয়েকটি পরিষদ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেননি ; তাদের প্রবন্ধে কিছু 
ক্রুটি পূর্ণ তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে । ফলে ভবিষ্যতে হয়তো কোন লেখক ত্রুটিপূর্ণ তথ্যকে 
অত্রান্ত বলে ইতিহাস রচনা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্থাপনের 
তারিখ কোন কোন প্রবন্ধে ১৯২৯, ১৯২০, ১৯২৫ বলে উল্লেখিত হয়েছে । অনুরূপভাবে 

বরোদ] গ্রন্থাগার পরিষদ স্ষ্টির তারিখ ১৯১০ এবং ১৯২৬ বলে উল্লেখিত হয়েছে । 

পরিষদ সমূহের দায়িত্ব এবং কর্মধার! সম্বন্ধে কোন কোন প্রবন্ধে আলোচন। হয়েছে। 
গ্রেটবুটেন এবং আমেরিকার পরিধদসমূতের মানদণ্ডে এই সমস্ত পরিষদের বিচার করা হয়েছে । 
সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে রাজান্ডিত্তিক পরিষদ সমুছের কি. সম্পর্ক থাকা উচিত 
সে সন্বন্ধেত মতামত প্রকাশিত হয়েছে । পরিষদ উন্োগে গ্রন্থাগান্বিকতা শিক্ষণের ব্যবস্থা 
থাকা উচিত নয় এন্প মন্তব্যও আছে। 

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার পরিষদের লমস্ত। গ্রগ্কাশার কমীদের বৃত্তি সম্বন্ধে অনীহা নয়? 
এর সঙ্গে মাছে পরিষদের কর্মপরিচালনায় ঘথোপধুণ্ত, অর্থাভাব। অধিকাংশ পরিষদের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখ! বাবে থে মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্মীর উৎসাহের ফলে পরিষদ 
জীবিত থাকে । দৈননিন ধরা বাধ! কান কর্মের গন্য অর্থাভাবে কোন কর্মী নিয়োগ সম্ভব 
হয় লা। ফলে তারাই কায়ক্রেশে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বতিকা বহন করে চলেন। 
কোন স্থুসংবদ্ধ কর্মস্চী গ্রহণ সম্ভব হয় ন1। 

শক্তিশালী গ্রপ্ধাগার পরিষদের মাধ্যমেই গ্রস্থাগারিক, গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং র্থাগার 
বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর--ত।র ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। 

পরিষদের অর্থের সুত্র হ'ল সদগদের চা । সরকারী পাহায্য ভে] ভাগ্যের কথা। 
কিন্তু অধিকাংশ পরিষদের কর্মকতাদের অভিমত হ'ল ধে অনেক পন্ত নিয়মিত চাদ 
পরিশোধে ভত্পর নন। প্রভিবৎসর গ্রন্থাগারিকত! বৃত্তিতে ফোগদাশকারীর সংখ্য! নিতান্ত 
নগণা নয়। কিন্তু পরিষদের নতুন সদন্তের সংখ্যার হার সেই তুলনায় অনেক কম। 

কর্মীর অভাবে নতুন কোন পরিকল্পন। গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 

“লাইত্রেরী ডাইরেক্টরীশটর বিপথিত প্রকাশের কারণ মুখ্যতঃ কর্মীর অভাব। সম্প্রতি 
প্রকাশিত ডাইরেকুরীটি এক নগরে পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে যে এই বিপুল পরিমাণ তথ) 

সংগ্রহ, বাছাই, বিস্তাস এবং মুদ্রণের সমহঠা কি বিরাট । অথচ রাজের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার 
রা এই ভাইরেই্টরীটি একখানি মূল্যবান সহারক | 

নতুন ধার! এই বৃত্তি গ্রহণ করেছেন 'ার1 কি পরিষদের বহুমুখী সমস্তার অস্তরতঃ এই 
দিকটি সন্বদ্ধে বিবেচনা করবেন? 

গার রহ নী গঃাযাজ উজান 












